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Galicia é un territorio moderno, punteiro, que posúe todas as

comodidades e ofertas urbanas que se poden esperar de

calquera metrópole pero co gran feitizo engadido de que os

seus espazos urbanos son a porta a un mundo rural e natural

ao que se entra sen descontinuidades, como fronteira pouco

definida cos propios límites das cidades.

A Galicia urbana é esencialmente, atlántica pois cinco das sete

cidades galegas atópanse no eixo que se estende como un

continuo con características urbanas dende Ferrol ata a

fronteira portuguesa e no que se asentan, ademais da cidade

citada, A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra e Vigo.

Os extremos dese corredor urbano, Ferrol e Vigo, atópanse

separados por menos de dúas horas de percorrido en

automóbil a través da autoestrada AP-9, auténtico espiñazo

vertebrador do territorio occidental galego. As dúas capitais do

interior, Ourense, ao sur, e Lugo, ao norte, están ben

comunicadas coas cidades occidentais por medio de

espléndidas estradas, autovías e autoestradas.

2 GALICIA: CIDADES PARA VIVIR, CIDADES PARA GOZAR

Por tanto, Galicia pódese entender como

unha cidade continua, no que se emprega

escaso tempo en desprazamento. Non

existe unha gran urbe que destaque de

xeito claro sobre o resto anulando a

presenza ou importancia doutras. Deste

xeito, podemos dicir que as cidades

galegas son como as diversas seccións ou

distritos dunha grande e única urbe que

conta con especializacións funcionais e

artísticas en cada un dos núcleos:

SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa é a capital da

Comunidade Autónoma, Patrimonio da

Humanidade, cidade das peregrinacións,

universitaria e administrativa, onde a

pedra mostra todo o seu esplendor, cun

dos centros históricos mellor conservados

de Europa.

VViiggoo  ee  AA  CCoorruuññaa son as que contan con maior poboación e

actúan como motores económicos e sociais da Comunidade

Autónoma. Nelas o sabor da tradición mariñeira dos seus

portos mantense con viveza, ao mesmo tempo que se

desenvolven as actividades portuarias, industriais e deportivas

máis punteiras. Contan ambas cunha longa e milenaria historia

que deixou múltiples pegadas que van dende a época

megalítica á arquitectura de vangarda. Non son menos

excepcionais os seus valores naturais, paisaxísticos, sociais,

culturais e festivos que non deixarán indiferente ao visitante.

FFeerrrrooll,, cidade racionalista, filla do século

das luces e con fortes lazos militares,

conta co que din é o porto natural máis

belo e protexido de todo o Atlántico, que

o fixo lugar de asentamento dos Estaleiros

e Armada Real dende o século XVIII.

PPoonntteevveeddrraa ábrese no fondo da súa

fermosa ría nun lugar de excepcional

beleza. É un primor camiñar polo seu

Santiago de CompostelaFerrolA Coruña
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centro histórico, marabillarse nos seus museos,

retrotraerse no tempo e evocar o bulir dos

mariñeiros do antigo gremio dos mareantes,

apreciar a súa gastronomía...

E como non, as dúas cidades atravesadas polo

río que en Galicia adquire a categoría de pai,

o Miño, que ofrece primorosas paisaxes de

fronte fluvial ao seu paso por LLuuggoo  ee  OOuurreennssee,,

ambas de orixe romana e inzadas de pontes

que atravesan a canle deste leito. Son cidades

de tradición turística, no pasado grazas ás súas

augas mineiro-medicinais (o balneario de Lugo

e As Burgas de Ourense), hoxe grazas á

conxunción nun mesmo espazo de atractivos

variados, como o renome dos seus núcleos

antigos, dos seus vestixios do pasado, da súa

incomparable gastronomía, dos seus mercados

tradicionais ou simplemente dos propios

escenarios urbanos.

Deste xeito, a visita ás acolledoras cidades de

Galicia pode ser recomendada ao viaxeiro de

dous modos diferentes. Por unha banda,

aqueles que queiran ter unha visión xeral do

mundo urbano existente na Comunidade,

poderán en poucas xornadas visitar todas as

cidades e apreciar e marabillarse das

especificidades e singularidades dese

conxunto. Esta opción vese favorecida pola

facilidade das comunicacións e a proximidade

das urbes entre elas, así como polo seu

tamaño medio, ideal para a visita de cada

núcleo en media, unha ou dúas xornadas,

segundo as ganas que teña o visitante de

afondar nos valores de cada cidade. Por outra,

para aqueles que busquen aspectos máis

concretos ou dispoñan de menos tempo,

poden indagar nos recursos que máis lles

interesen (arqueoloxía, monumentalidade, vida

social e nocturna, gastronomía, turismo

náutico, etc..) achegándose directamente ao

núcleo ou cidade que llelos ofreza.

Ademais, o gran atractivo das cidades galegas

é a súa inclusión sen grandes descontinuidades

no rural circundante, que ás veces chega ata o

mesmo interior dos núcleos urbanos, nos que

non é infrecuente atoparse con hortas

cultivadas. Neste sentido a visita ás cidades

servirá de punto de partida para o

descubrimento doutras realidades galegas, do

resto de Galicia e da propia idiosincrasia dos

galegos, moi vinculados á terra.

Lugo

Ourense

Pontevedra

Vigo
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termo municipal

precipitacións
anuais

DATOS URBANOS
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Cartografía básica do centro de cada cidade cos principais
atractivos turísticos da mesma. Proponse ademais unha
ruta temática cos aspectos máis singulares de cada urbe.

RUTAS

Panorámica en orde alfabética dos museos e centros de
exposición cos que conta cada cidade, describindo
brevemente as coleccións que posúen e as características
dos edificios que os albergan.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Información práctica relacionada coa posibilidade de mercar
produtos típicos ou facer calquera outro tipo de compra,
sinalándose as principais rúas comerciais e, de existir, a
situación de mercados tradicionais ou periódicos.

MERCAR

Áreas da cidade con maior oferta de restauración.

XANTAR

Relación dos principais recursos turísticos e breves
descricións de cada un deles, con referencia numérica 
no plano da cidade.

PARA COÑECER

GUÍA DE USO
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Principais rúas que contan con oferta lúdica nocturna para
os interesados en vivir a noite das nosas cidades, moi
animada en todos os casos e con ambientes moi variados.

A NOITE

Recóllense en orde alfabética, e dentro de cada categoría,
todos os establecementos hoteleiros de 3 a 5 estrelas así
como os apartamentos turísticos, e hoteis senlleiros
(pousadas, paradores, balnearios, hoteis rústicos,
gastronómicos, monumentais, etc.). Tamén establecementos
de turismo rural existentes dentro do termo municipal.

DURMIR

Salientaranse aqueles acontecementos festivos e culturais
máis interesantes que se desenvolven ao longo do ano
(festas, encontros culturais, etc.).

NON PERDERSE

Teléfonos de información das Oficinas de Turismo municipais
e da Xunta de Galicia, direccións web dos organismos de
promoción turística, transportes urbanos...

INFORMACIÓN

Aspectos únicos dos que o visitante pode gozar en cada
unha das urbes galegas.

CIDADE SENLLEIRA

Cidades lúdicas que ofrecen a posibilidade de desenvolver
moitas actividades cheas de bos momentos e lembranzas.
Cidades costeiras con praias urbanas e rurais, moitas delas
con bandeira azul, sen esquecer que Galicia foi no ano 2006
o primeiro destino turístico por número de bandeiras (102).

OCIO/PRAIAS

i
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6.577 hb/km2 Media das
máximas: 22 º
en agosto;
media das
mínimas: 7,5º
en xaneiro;
Media anual:
14º.

37 km2243.349 hab. 0 - 289 m.
(Monte das
Arcas)

1.000 mm.

6 A CORUÑA

A CORUÑA

É A Coruña unha cidade marcadamente Atlántica e mariñeira,

carácter que lle vén dado pola súa situación nunha pequena

península que se interna no océano e no seo dun amplo golfo, o

denominado polos romanos Portus Magnum Artabrorum (o gran

porto dos ártabros). Nela mestúranse elementos lendarios e a

innovación máis punteira, nun cóctel que fan desta cidade unha

das máis atractivas do noroeste Ibérico, ao que axuda unha gran

oferta cultural e de lecer.

Torre de Hércules
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Xa era coñecida polos romanos como

Brigantia, porto no que se asentaba unha

tribo galaica, a dos Ártabros. Deste período

prerromano tamén quedan vestixios no

Castro de Elviña, poboado fortificado

ocupado entre os s. VI a.C. e II d.C.

Os romanos asentáronse na cidade

atraídos pola estratéxica situación do porto

nas rutas cara ás Illas Británicas,

construíndo o faro símbolo da Coruña, a

Torre de Hércules (s. II).

A poboación orixinal foi abandonada ao

longo do s. V, arrasada por incursións

normandas e non volve ser ocupada ata o

s. XIII, dándolle Afonso IX o nome de

Crunia.

Durante o século XVI Carlos I parte do seu

porto para ser coroado emperador de

Alemaña e o seu fillo Filipe II a Inglaterra

para casar con María Tudor. Nesta mesma

centuria prodúcese o episodio da exitosa

defensa da cidade diante dun ataque inglés

comandado por Drake, batalla na que tivo

o protagonismo da vitoria María Pita,

recoñecida como heroína local.

O privilexio do comercio coas colonias americanas fixo da cidade un florecente porto ao longo dos s. XVII e XVIII.

A comezos do s. XIX aconteceu a Batalla de Elviña, na que se enfrontan tropas francesas e inglesas e na que falece o

Xeneral inglés John Moore, hoxe enterrado no Xardín de San Carlos. O s. XIX foi de grande desenvolvemento

económico e urbanístico, erixíndose as características galerías da Mariña e multitude de edificios modernistas.

O s. XX continuou coa mesma tónica económica, que levou a que na actualidade sexa unha gran cidade industrial,

financeira, pesqueira e de servizos, pero que tamén conta cunha intensa vida cultural.

7A CORUÑA

Centros culturais. Cantón Grande

Parque da Torre Rúa Real
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8 A CORUÑA

Castelo de San Antón: orixe no s. XVI, refor-

mas no XVIII. Nun pequeno illote da baía coru-

ñesa, hoxe en día unido á terra firme, foi erixi-

do para acoller os enfermos contaxiosos e pos-

teriormente funcionou coma fortaleza e prisión.

Nel atópanse as dependencias do museo

arqueolóxico.

Convento e Praza de Santa Bárbara: da 2ª

metade do s. XV, foi ampliado nos s. XVII e

XVIII. Ubicado nunha praza de peculiar bele-

za.

Convento de Santo Domingo: estilo barroco

galego do s. XVIII. Interesante torre oblicua ao

eixo da igrexa. Alberga a capela da Nosa Señora

do Rosario, padroa da cidade.

Galerías Coruñesas: na Avda. da Mariña.

Construcións acristaladas do s. XIX para apro-

veitar mellor as horas de sol. Déronlle á cidade

o sobrenome de Cidade de Cristal.

04

03

02

01

PARA COÑECER

Fundación Caixa Galicia

Galerías da Mariña

“Prisma de Cristal”. Centro das Artes

Baía da Coruña
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Igrexa das Capuchinas: estilo barroco com-

postelán de comezos do s. XVIII, obra de

Fernando de Casas e Novoa.

Igrexa de San Nicolás: estilo barroco de

comezos do s. XVIII.

Igrexa de San Xurxo: templo de estilo barro-

co compostelán do s. XVIII obra de Domingo de

Andrade.

Igrexa de Santa María do Campo: antiga

colexiata construída polo gremio dos mareantes

de orixe románica (s. XII) e rematada no s. XV.

Especial relevancia do rosetón e tímpano da

porta principal no que se desenvolve a escena

da Adoración dos Reis Magos.

Igrexa de Santiago: románica do s. XII con

reformas do s. XIV e XV. Son interesantes a por-

tada principal e a colección de canzorros de

figuras grotescas.

09

08

07

06

05 Pazo Municipal (casa do concello): amplo e

elegante edificio modernista de comezos do s.

XX. Fachada historiada. Rematado en tres torres

cupuladas.

Portas do Mar: abertas en distintos puntos das

vellas murallas do s. XV. Porta de San Miguel do

s. XVI e do Cravo e da Cruz, ambas do s. XVIII.

Torre de Hércules: construída no s. II, duran-

te o goberno do emperador Trajano. É o faro

romano en funcionamento máis antigo do

mundo. Restaurado no exterior no último terzo

do s. XVIII. Símbolo da cidade.

Xardíns de San Carlos: construídos en 1843

sobre o antigo bastión ou fortaleza de San

Carlos. Xardíns románticos que albergan a

tumba do xeneral británico Moore.

13

12

11

10

Paseo marítimo

9A CORUÑA

01 coruña_G  14/1/07  23:03  Página 9



10 A CORUÑA
~

RUTA

Comezaremos na Praza do Obelisco, no centro da

cidade, onde poderemos observar a buliciosa vida

herculina ao pasear polas rúas Real e Rego de

Auga, as máis tradicionalmente vinculadas ao

comercio, que desembocan na maxestosa Praza de

María Pita, na que se pode contemplar a fermosa

Casa do Concello de estilo modernista. Dende esta

praza mergullámonos na Cidade Vella, onde

podemos empaparnos da máis senlleira historia

coruñesa, pois podemos visitar a Igrexa de

Santiago, románica do s. XII, aínda que conta con

elementos oxivais dos s. XIV e XV; a evocadora

Praza de Azcárraga; a Colexiata de Santa María,

construída entre os s. XII e XV, moi próxima ao

Museo de Arte Sacra; ou a Praza e Convento de

Santa Bárbara, que forman un conxunto de

singular beleza. Antes de abandonar a cidade vella

aproximarémonos ao Xardín de San Carlos, a

carón do Museo Militar e da Fundación Luís

Seoane, parque romántico moi agradable nun

antigo bastión de defensa (1843) que alberga a

tumba do Xeneral Moore, morto na batalla de

Elviña de 1809. É un bo miradoiro sobre a cidade.

Deixamos a zona antiga da Coruña achegándonos

aos Xardíns da Real Maestranza, con antigos

canóns de defensa da urbe e onde temos unha

notable vista cara ao dique de Barrié de la Maza,

á excepcional arquitectura contemporánea da

“A ESENCIA DA CORUÑA”

Parque das Esculturas
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Dende aquí volvemos cara ao punto

de partida pola Avenida Rubine, A

Praza de Pontevedra e a Rúa Juan

Flórez, na que se poderán observar

varios edificios modernistas e

aproveitar a variada oferta comercial

para mercar algún recordo da

cidade. Dende esta rúa tomamos

cara a Praza de Ourense pasando

primeiro pola singular e

recentemente renovada praza de

abastos da Praza de Lugo. Dende

aquí sairemos aos Cantóns de

Méndez Núñez, unha das áreas máis

clásicas e coñecidas da cidade, e

poderemos descansar nos xardíns

do parque unha vez rematado o

percorrido. Se aínda temos ganas de

camiñar máis podemos achegarnos e

visitar, nas inmediacións, as

exposicións das fundacións Barrié de

la Maza e a recentemente

inaugurada de Caixa Galicia, na que

o propio edificio é unha singular obra

de arte contemporánea, ou as do

modernista Kiosco Alfonso, ou

mesmo, para os que gusten do

xogo, achegarse ao Casino

Atlántico.

Torre de Control Marítimo e ao

Castelo de San Antón. Dende

aquí baixamos ao paseo Marítimo

e neste mesmo punto collemos o

Tranvía Turístico cara á Torre de

Hércules. É un percorrido dunha

gran beleza, pois ofrécensenos

panorámicas da ruda costa aberta

ao Atlántico. Cómpre baixar na

parada máis preto do faro

romano, visitalo, así como o

contorno e mesmo o edificio do

vello cárcere, e continuar camiño

polo paseo ata o Aquarium

Finisterre, ao que se recomenda

unha visita, tanto polo contido

como pola paisaxe mariña que nos

permitirá contemplar.

Continuaremos subindo de novo

ao Tranvía ata o comezo da praia

do Orzan, dende onde faremos a

pé o paseo ata o estadio de fútbol

de Riazor, auténtico templo

deportivo para os coruñeses coa

boa marcha do seu equipo nos

últimos anos. Dende este lugar

tense moi boa visibilidade ao lonxe

da Torre ou Obelisco do

Millennium.

Colexiata de Santa María do Campo Modernismo Paseo marítimo

11A CORUÑA
~
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Aquarium Finisterrae
Paseo Marítimo, s/n.
Tel.: 981 189 842
www.casaciencias.org
Prezo: 10 €

14 A CORUÑA

Exposición permanente dedicada á bioloxía mariña, a
oceanografía, a navegación e a acuicultura. Posúe múl-
tiples acuarios que albergan diferentes hábitats mari-
ños, con especial atención á reprodución dos ecosiste-
mas subacuáticos galegos.

Casa das Ciencias
Parque de Santa Margarita, s/n.
Tel.: 981 189 846
www.casaciencias.org
Prezo: 2 € (reducido para estudantes e pensionistas, 1 €).

Dedicado fundamentalmente á divulgación da Astronomía
no planetario que alberga na cúpula do edificio de 10 m.
de diámetro, aínda que teñen trato destacado a ciencia
en xeral, a tecnoloxía e o mundo natural.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Casa Museo de 

Emilia Pardo Bazán
Rúa Tabernas, 11, 1º.
Tel.: 981 207 308
Prezo: Entrada libre.

Exposición de obras e obxectos da vida da escritora e
condesa galega na que foi a súa vivenda, casona nobre
do s. XVIII. Na actualidade sede da Real Academia
Galega

Casa Museo María Pita
Ferrerías, 28.
Tel.: 981 189 853
Prezo: Entrada libre.

Casa dedicada á heroína coruñesa do s. XVI. Exposición
de obxectos e da realidade histórica dos s. XVI-XVII

Casa Museo Picasso
Paio Gómez, 14, 2º.
Tel.: 981 184 278
Prezo: Entrada libre (necesaria reserva previa).

Recrea a época de comezos do s. XX durante a que o
artista residiu nesta casa nos seus anos mozos.

Centro Social e Cultural

Caixanova
Avenida da Mariña, esquina rúas A Fama e Rego de Auga
Tel.: 881 920 150
www.caixanova.es
Prezo: Entrada libre.

Espazo pensado para o desenvolvemento de actividades
culturais de variado tipo, dende exposicións temporais
das máis variadas artes ata xornadas, encontros, con-
ferencias ou coloquios que se celebran no seu moder-
no auditorio.

Colección de Arte 

María José Jove
Galileo Galilei, 4 A, 2º.
Edificio Workcenter. Polígono A Grela
Tel.: 981 160 265
www.fundacionmariajosejove.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Alberga interesantes mostras de pintura e escultura
dos séculos XIX e XX.

Colección de Reloxos
Casa do Concello, Praza de María Pita, 1.
Tel.: 981 184 200
Prezo: Entrada libre, só polas tardes de luns a venres.

Interesante colección de 82 reloxos dos séculos XVII –
XX, doada á cidade por Antonio Ríos Mosquera en
1972. Ocupa os baixos do edificio da Casa do Concello
da Coruña.

Domus, Casa do Home. 

Cine Imax
Santa Teresa, 1.
Tel.: 981 189 840
www.casaciencias.org
Prezo: 2 € (reducido para estudantes e 
pensionistas, 1 €), proxección IMAX 7 €.

Estudo do ser humano en múltiples facetas en preto de
200 módulos interactivos nos que se conta coa parti-
cipación do visitante. Ten unha sala de proxección de
películas IMAX e foi deseñado polo arquitecto Arata
Isozaki. Trátase dun sólido edificio que soporta os ven-
tos do Orzán a xeito de muro curvado, como se se tra-
tase da vela dun navío enchida polo vento.

Fundación Caixa Galicia
Cantón Grande 21-24.
www.caixagalicia.es
Tel.: 981 275 350
Prezo: Entrada libre

Conta cunha colección permanente de pintura dos fon-
dos propios da fundación. Desenvólvense tamén expo-
sicións temporais de pintura, escultura, pintura, foto-
grafía, etc. O propio edificio é unha obra de arte con-
temporánea en si mesmo, foi concibido como a curva-
tura dunha onda que avanza dende o mar próximo.
Inspirado na tradición arquitectónica máis característi-
ca da cidade: as galerías. Obra do arquitecto Nicholas
Grimshaw.
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15A CORUÑA

Fundación Luis Seoane
San Francisco, s/n (preto do Museo Militar).
Tel.: 981 216 015
www.luisseoanefund.org
Prezo: Entrada libre

Exposición permanente das obras do artista galego Luís
Seoane, que se complementa con variadas mostras tem-
porais de arte e cultura contemporáneas. Cómpre des-
tacar o edificio, construído no emprazamento dun antigo
cuartel e inaugurado en maio de 2003 e concibido como
un grande hórreo de granito e cristal que xira en torno
ao Patio de Armas da antiga edificación militar.

Fundación Pedro Barrié de la Maza
Cantón Grande, 9.
Tel.: 981 221 525
www.fbarrie.org
Prezo: Entrada libre

Recolle unha boa mostra de obras do artista Francisco
Lloréns. Exposicións temporais dedicadas a diversos
aspectos culturais: arte, historia, etnografía, etc.

Instituto “José Cornide” 

de Estudios Coruñeses
Durán Loriga, 10, 4º.
Tel.: 981 227 451
Prezo: Entrada gratuíta (grupos deben concertar visita por adiantado).

Expón a obra do escritor e político coruñés Salvador de
Madariaga.

Kiosko Alfonso 

(Pazo municipal de Exposicións)
Xardíns de Méndez Núñez, s/n.
Tel.: 981 189 898 / 981 220 104
Prezo: Entrada libre.

Exposicións temporais das máis variadas temáticas nun
edificio modernista (1926) de magnífica factura.

Museo Arqueolóxico e Histórico 

Castelo de San Antón
Paseo do Parrote, s/n.
Tel.: 981 189 850
www.sananton.org
Prezo: 2 € (reducido para estudantes e pensionistas, 1 €).

Pezas arqueolóxicas fundamentalmente das épocas
prehistórica, castrexa e romana, con especial impor-
tancia da ourivería. Proceden de escavacións e achados
feitos fundamentalmente na provincia da Coruña. O edi-
ficio é unha antiga fortaleza e prisión erixida no s. XVI
e modificada no XVIII.

Museo de Arte Contemporánea 

Unión Fenosa (MACUF)
Avenida de Arteixo, 171 (A Grela-Bens).
Tel.: 981 178 786
www.macuf.unionfenosa.es
Prezo: Entrada libre.

Variadas mostras de arte contemporánea, aínda que
presta especial atención á pintura galega e portuguesa
da segunda metade do s. XX. Celebra exposicións tem-
porais, talleres para artistas mozos, conferencias, etc.

Museo de Arte Sacra da

Colexiata Santa María do Campo
Porta de Aires, 23.
Tel.: 981 203 186
Prezo: Entrada libre.

Exposición de ourivería relixiosa dos s. XVI a XX.
Instalado nun edificio obra do arquitecto galego Gallego
Jorreto.

Museo de Belas Artes
Zalaeta, s/n.
Tel.: 981 223 723
www.museobelasartescoruna.xunta.es
Prezo: 2,40  €

Variadas disciplinas artísticas: pintura, escultura, gra-
vado, cerámica e artes plásticas, aínda que destaca a
colección de pintura española comprendida entre os s.
XVI e XX. Entre os autores máis destacados figuran
Murillo, Sorolla, Rubens, Tintoretto, Goya e Picasso,
así como pintores galegos dos s. XIX e XX. Posúe unha
sala dedicada á porcelana de Sargadelos. O edificio que
o alberga é unha obra fundamental da arquitectura con-
temporánea; por el obtivo Gallego Jorreto o Premio
Nacional de Arquitectura.

Museo Eléctrico “Unión Fenosa”
Avda. de Arteixo, 171.
Tel.: 981 178 754
Prezo: Entrada libre.

Museo de ciencia que recolle a historia dos primeiros
pasos no uso da enerxía eléctrica. Expóñense pezas
relacionadas coa aparición e desenvolvemento do apro-
veitamento eléctrico.

Museo Militar Rexional
Praza Carlos I, s/n.
Tel.: 981 206 791
www.olympia.fortunecity.com/afl/516/coruna
Prezo: Entrada libre.

Obxectos militares que abarcan un amplo abano:
armas, uniformes, bandeiras, maquetas e mobiliario.
Pezas dos s. XVIII – XX.
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HOTEIS

HESPERIA FINISTERRE *****
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico e Hotel Gastronómico
Paseo do Parrote, 2-4.
Tel.: 981 205 400 www.hesperia-finisterre.com
AC HOTEL A CORUÑA ****
Enrique Mariñas, s/n.
Tel.: 981 175 490 www.ac-hotels.com
BARCELÓ CORUÑA ****
Enrique Mariñas, s/n.
Tel.: 981 179 299 www.barcelo.com
EUROSTARS CIUDAD DE LA CORUÑA ****

(Calidade Turística)
Juan Sebastián Elcano, 13.
Tel.: 981 211 100 www.eurostarsciudaddelacoruna.com
HESPERIA A CORUÑA ****
Juan Florez, 16.
Tel.: 981 010 300 www.hesperia-acoruna.com
HUSA CENTER ****
Gambrinus, 14.
Tel.: 981 160 006 www.husa.es
MELIÁ MARÍA PITA ****
Avda. Pedro Barrié de la Maza, 1.
Tel.: 981 205 000 www.solmelia.com

DURMIR

16 A CORUÑA

MERCAR
A Coruña é unha cidade que nos ofrece múltiples posibilidades para realizar todo tipo de compras, dende moda actual

e de alta costura a xoias, pasando por recordos, produtos gastronómicos típicos, ou case calquera cousa que se nos

poida ocorrer. As principais áreas comerciais da cidade sitúanse na zona da Rúa Real, os Cantóns, Praza do Obelisco

e adxacentes, incluíndo neste sector do centro urbano o novo centro comercial da Estación Marítima e tamén na Rúa

Juan Flórez; no contorno da Rúa Barcelona e nas proximidades da Praza de Catro Camiños, onde se asentan varios

centros comerciais. Outra boa opción aparece na Ronda de Outeiro, no Centro Comercial Os Rosales, cunha variada

oferta comercial e de ocio.

XANTAR
A oferta gastronómica que podemos atopar na Coruña é moi recoñecida e variada, non deben deixar de probarse os

mariscos e peixes de primeira calidade desembarcados no seu porto, aínda que a carne non queda atrás en calidade

e exquisitez. As empanadas, queixos e viños da terra son produtos que non deixarán indiferente ao visitante e ade-

mais están ao alcance de todos os petos.

Os lugares con mellor oferta de locais para xantar atopámolos na zona de Pescadería Vella nas rúas perpendiculares

á Praza de María Pita e paralelas á Rúa Real, como as de Florida, Franxa, San Nicolás, Galera e A Varrera. No contor-

no da Praza de España e cara ao Parque de Marte, no barrio de Átocha, aparecen bos restaurantes nas rúas San Xoán

ou Ángel Rébollo, por exemplo. Na área de Catro Camiños, A Gaiteira e Os Castros aparecen mesóns e restaurantes

en todas as rúas, destacando locais de Ramón y Cajal, Xeneral Sanjurjo, Avda. dos Caídos ou Rúa Posse.

Kiosco Alfonso Casa do Concello. Praza de María Pita

NH ATLÁNTICO ****
Xardíns de Méndez Núñez, 2.
Tel.: 981 226 500 www.nh-hotels.com
TRYP CORUÑA ****
Ramón y Cajal, 53.
Tel.: 981 242 711 www.trypcoruna.solmelia.com
ZENIT CORUÑA ****
Comandante Fontanes, 19.
Tel.: 981 218 484 www.zenithoteles.com
PLAZA ***
Avda. Fernández Latorre, 45.
Tel.: 981 290 111 www.hotelplaza.info
RIAZOR ***
Avda. Pedro Barrié de la Maza, 29.
Tel.: 981 253 400 www.riazorhotel.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

SOMESO 
Someso, 7.
Tel.: 981 900 155 www.somesoapartamentos.com
RESIDENCIAL PORTAZGO 
Río Quintas, 16 – Palavea.
Tel.: 981 137 150

�

��

Máis información e outros aloxamentos en
www.turgalicia.es
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17A CORUÑA

A noite coruñesa é moi rica e varia-

da, aínda que cómpre destacar a área

do Orzán, esencialmente na Rúa Juan

Canalejo e as súas paralelas e perpen-

diculares, onde existen multitude de

pubs de todo tipo, con ambientes moi

diversos e nos que calquera pode ato-

par un local do seu gusto. A Cidade

Vella, na área de Pescadería, nas rúas

paralelas a San Andrés e na rúa A

Varrera, e outro espazo moi apto

para saír de noite, en especial aqueles

que busquen o sosego da charla

amparada por bos cafés e cervexas. A

área da Praza do Humor, pola súa

banda, é lugar de encontro para os

máis xoves.

Praia do Orzán

A NOITE
OCIO/PRAIAS

BUCEO GALICIA
Cantábrico, 2 baixo, esquina Paseo Marítimo.
Tel.: 981 212 206

CASINO ATLÁNTICO
Xardíns de Méndez Núñez, s/n.
Tel.: 981 221 600

CENTRO GALEGO DE ARTES E IMAXE
Durán Loriga, 10 baixo.
Tel.: 981 203 499

CAMPO MUNICIPAL DE GOLF TORRE DE HÉRCULES (6 buratos)
Avenida de Navarra, s/n.
Tel.: 981 209 680

CLUB DE GOLF DA ZAPATEIRA (18 buratos)
Estrada da Zapateira, s/n.
Tel.: 981 284 786

COLISEUM
Avda. Alfonso Molina, s/n.
Tel.: 981 133 195
Gran espazo de planta circular construído en aceiro e cristal para albergar
todo tipo de espectáculos, concertos, corridas de touros a ceo pechado e gran
variedade de eventos.

ESCOLA DE VOO “CAMBRE”
Concepción Arenal, 1 portal 3, 3º B.
Tel.: 981 297 962
Escola oficial de voo, viaxes turísticas, aeromodelismo, paramotor, cursos.

LONXA DE PEIXE
Peirao de Linares Rivas, s/n (Porto).
Tel.: 981 164 600
Só pode ser visitada por grupos. Imprescindible reservar previamente.

PALEXCO (PAZO DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS)
Peirao de Transatlánticos, s/n.
Tel.: 981 228 888 www.palexco.com

PAZO DA ÓPERA E DE CONGRESOS
Glorieta de América, s/n.
Tel.: 981 140 404 www.palacongres.com

PORTO DEPORTIVO DA CORUÑA
Peirao Arcebispo Gelmírez, s/n.
Tel.: 981 914 142 www.darsenacoruna.com

SOCIEDADE DEPORTIVA HÍPICA
Avda. Metrosidero, s/n.
Tel.: 981 208 849

SPA AGUA DE SANTA CRISTINA
Darwin, 6.
Tel.: 981 637 303 www.aguadesantacristina.com

SPA LOIDA BALNEARIO URBANO
Emilia Pardo Bazán, 2 baixo.
Tel.:981 122 745 / 981 126 793

TEATRO FORUM METROPOLITANO
Río Monelos, 1.
Tel.: 981 184 293

TEATRO ROSALÍA DE CASTRO
Rego de Auga, 37.
Tel.: 981 184 349

TRANVÍA TURÍSTICO
Tel.: 981 250 100
Percorre o paseo marítimo .

A Coruña conta con sete fermosas praias nas que gozar do Atlántico. As
que presentan mellor emprazamento son as urbanas de Riazor e
Orzan/Matadoiro, ambas ao pé do paseo marítimo, longas, concorridas e
moi ben dotadas de servizos. Durante o inverno son excepcionais miradoi-
ros sobre o bravo mar deste sector costeiro. Menos concorridas pero moi
agarimosas son as de San Amaro, As Lapas, Oza, Adormideras e San
Roque.
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18 A CORUÑA

CIDADE SENLLEIRA

Unha das experiencias máis inesquecibles

que o visitante pode levar da Coruña, e

de Galicia, é a contemplación dun solpor

dende a Torre de Hércules. O sol vai

desaparecendo no Finisterrae Atlántico,

cunha paisaxe de soño, diante do único

faro romano do mundo aínda en

funcionamento, ao que acompaña un

parque escultórico con figuras que

representan as orixes lendarias da torre e

da cidade: Ártabros, de Arturo Andrade;

Breogán, de Xosé Cid; Caronte, de Ramón

Conde; Hércules e Xerión, de Tim

Behrens e José Espora; e, o bosque de

menhires de Manolo Paz. A Torre é obra

de comezos do s. II do arquitecto de

Coimbra Caio Sevio Lupo. Presenta o

aspecto exterior que en 1791 lle outorgou

a reforma dos enxeñeiros E. Giannini

(autor dos planos) e J. Elejalde.

Paseo marítimo

Galerías

Novos hoteis na cidade

CORUÑA CARD. Permite acceder

gratuitamente á Torre de Hércules, ao Museo

Arqueolóxico, ao Casino do Atlántico e ao

Tranvía Turístico. Descontos nos museos

científicos e en multitude de centros

comerciais, hoteis, aluguer de automóbiles,

etc. Validez de 48 h. Dúas modalidades:

individual (7 €) e familiar (15 €). De venda

nas oficinas de turismo da Coruña, na Praza

de María pita e na Praza de Ourense. Máis

información sobre a tarxeta no tel.: 981 184

344 ou na web: www.turismocoruna.com

TARXETAS DE
VISITA Á CIDADE
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�
NON PERDERSE

FESTIVAL DE MÚSICA CON RAÍCES

Durante o mes de abril celébranse unha serie

de concertos que se engloban baixo o título

do festival. Teñen cabida todo tipo de mani-

festacións musicais que interpretan os sons

máis tradicionais e xenuínos das diferentes

culturas europeas e mundiais.

FESTIVAL MOZART

Desenvólvese durante os meses de maio e

xuño. Aínda que orixinariamente interpretá-

banse só obras de teatro musical do

Salzburgués, na actualidade está aberto á musi-

ca vogal doutros grandes compositores do

barroco e do italiano Rossini. A magnífica

Orquestra Sinfónica de Galicia, con sede na

Coruña, interpreta boa parte das obras, se ben

participan moitos outros solistas e orquestras.

FOGUEIRAS DE SAN XOÁN

Durante a noite do 23 ao 24 de xuño fanse

multitude de fogueiras na praia de Riazor e

en cada un dos barrios da cidade que congre-

gan a grupos de amigos, veciños e familias

que dan conta das inescusables sardiñadas

acompañadas de cachelos (patacas cocidas

con pel) e saltan as fogueiras para mandar

lonxe os malos espíritos.

FESTAS DE MARÍA PITA

Durante todo o mes de agosto celébranse as

festas grandes da cidade durante as que se des-

envolven multitude de eventos como a Feira

do Libro, a Feira de Artesanía, as batallas

Naval e das Flores, o Trofeo de Fútbol Teresa

Herrera, Feira Taurina, Romaría de Santa

Margarita e o Festival do Cómic. Os concertos

de música actual e popular e o teatro comple-

tan a oferta lúdica do período festivo.

FESTIVAL DA ÓPERA

Durante os meses de setembro e outubro

prográmanse no Palacio da ópera grandes

obras da lírica de todos os tempos. Gran cali-

dade tanto dos intérpretes líricos como das

orquestras que interpretan as óperas a prezos

realmente accesibles.

FESTAS DA VIRXE DO ROSARIO

0 día 7 de outubro celébranse as festas na

honra da padroa da cidade, a maioría dos

actos desenvólvense na Cidade Vella.

OFICINAS DE TURISMO

MUNICIPAIS
Praza de María Pita, s/n.
Praza de Ourense, s/n.
Tel.: 981 184 344

XUNTA DE GALICIA
Dársena da Mariña, s/n. Tel.: 981 221 822

INFORMACIÓN XERAL SOBRE A CIDADE
Tel.: 010

AEROPORTO DE ALVEDRO
Alvedro, s/n (Culleredo – A Coruña). Tel.:981 187 200
Situado a 8 km do centro da cidade.

AUTOBÚS AO AEROPORTO
Información sobre horarios, lugares de saída 
e paradas no teléfono 981 231 234

AUTOBUSES URBANOS

COMPAÑÍA DE TRANVÍAS
Tel.: 981 250 100

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Caballeros, s/n. Tel.: 981 184 335

INFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es
ESTACIÓN: Joaquín Planells, s/n.
INTERNACIONAL: 902 243 402
NACIONAL: 902 240 202

SERVIZO DE TAXIS

CENTRAL DE RADIO TAXI 
Tel.: 981 243 377 / 981 243 333

TELETAXI 
Tel.: 981 277 777

información

i
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942 hb/km2 Media das
máximas: 
23,5 º en xullo;
Media das
mínimas: 
5º en xaneiro; 
Media anual:
15º.

81,9 km277.155 hab. 0 – 300 m 
(Alto da Lagoa)

1.000 mm.

20 FERROL

FERROL

Ferrol é cidade mariñeira e industrial, berce de importantes mari-

ños e militares. O mar é a alma da cidade que vive en simbiose con

ela. Naceu como vila pesqueira e co decorrer do tempo conver-

teuse en cidade cun gran potencial naval e militar, todo grazas ao

seu porto natural, un dos máis protexidos e belos do mundo,

lugar ideal para o refuxio das bravas augas deste tramo do Golfo

Ártabro, ao que se accede entre a custodia dos Castelos da Palma

e San Felipe.

Arsenal
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A primeira cita documental data do ano

1087. Non obstante sábese que o

poboamento é moi antigo, existindo no

concello numerosos restos da Cultura

Megalítica (3.000-1.000 a. C.).

Da cultura castrexa tamén chegaron

vestixios como o poboado que existía no

actual núcleo urbano, precisamente nos

contornos da rúa chamada do Castro, no

barrio de Ferrol Vello. Pomponio Mela, o

historiador romano, situou nesta área o

pobo dos ártabros.

En 1210 converteuse en vila de reguengo,

condición que conservou ata 1371, cando

Enrique II concedeu señorío xurisdicional

sobre a vila á familia dos Andrade.

A loita contra ese señorío levou ao

xurdimento da primeira Guerra Irmandiña

en 1431, liderada por Roi Xordo, que

prendeu logo por toda Galicia.

Durante o s. XVI foi importante base naval

para a reparación e abrigo de flotas,

circunstancia que favoreceu a aparición

das primeiras construcións de fortíns e

castelos defensivos, como o de San Felipe.

A gran data para o desenvolvemento urbano de Ferrol é 1726, cando Felipe V estableceu aquí a sede do

Departamento Marítimo do Noroeste e do Arsenal, incorporándose de novo á xurisdición da coroa. Posteriormente

Fernando VI en 1749 dispuxo a instalación dos estaleiros en Esteiro, iniciándose unha fase de gran prosperidade e

expansión urbana, que levou á construción do Barrio da Magdalena. Este pulo económico viuse acrecentado coa

liberdade de comercio concedida por Carlos III en 1778.

A historia de Ferrol, a partir de entón, seguiu a sorte da política e a economía estatal, pois viviu unha serie de crises

e renacementos en función das inversións da coroa, da situación xeopolítica e dos tratados internacionais sobre a flota,

dos que non logrou escapar ata o presente, coas reconversións navais vividas trala incorporación á Unión Europea.

21FERROL

Praza de Amboaxe

Campus Universitario Casa do Concello. Praza de Armas
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Arsenal: obra do arquitecto Xulián Sánchez Bort.

Conxunto do s. XVIII con diferentes elementos:

praza porticada, Cuartel de Instrución, Dique do

Sino, edificio das Ferrerías e a Porta do Dique.

Baluarte de San Xoán: s. XVIII. Parte da antiga

muralla defensiva da cidade, cunha ampla vista

panorámica.

Capela de Nosa Señora das Angustias: s. XVIII

Capela de Nosa Señora das Dores: s. XVIII.

Arquitectura a cabalo dos estilos barroco e clasi-

cista.

Casa do Banco Simeón: estilo modernista.

Obra do arquitecto R. Ucha.

Casa do Patín: construción tradicional do s. XVIII

en materiais nobres. Restaurada recentemente,

acollendo hoxe a Biblioteca Universitaria.

06

05

04

03

02

01

PARA COÑECER

Praza de España

Campus Universitario de Esteiro

Galería

Fundación Caixa Galicia
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Castelo de San Felipe: fortaleza situada na boca

da ría. Boas panorámicas da ría e da cidade. Trazas

do s. XVI, pero a obra actual data do s. XVIII.

Concatedral de San Xiao: neoclásica con planta

en cruz grega da segunda metade do século XVIII,

obra de Xulián Sánchez Bort. Interesantes tallas, pin-

turas e arquitectura no interior do templo.

Hotel Suízo: edificio modernista construído en

1913, obra do arquitecto R. Ucha.

Igrexa de San Francisco: reedificada no s. XVIII

sobre outra anterior medieval. Son características

as súas torres truncadas. Retablo neoclásico obra

de Xosé Ferreiro.

Igrexa de Nosa Señora do Perpetuo Socorro:

s. XVIII, sobria arquitectura neoclásica moi sinxela.

Igrexa do Carme: estilo ecléctico. Nave única de

planta rectangular, teito artesoado con grandes

casetóns. Posúe dúas torres xemelgas de catro cor-

pos cada unha.

12

11

10

09

08

07 Mercado de Ucha: coñecido como A

Pescadería, un pavillón rectangular con tratamen-

to modernista nas súas dúas fachadas, cuberto de

chapa de zinc e armaduras metálicas. Obra do

Arquitecto Ucha, proxecto de 1910, rematado en

1923.

Antigo Goberno Militar-Fundación Caixa
Galicia: edificio de comezos do s. XIX con

fachada principal ao modo clásico: vans simétri-

cos, pilastras dóricas de cantería e frontón semi-

circular.

Teatro Jofre: de estilo ecléctico, construído en

1871 por Faustino Coumes-Gay, trátase dunha

das máis logradas construcións teatrais do s. XIX.

Xardíns de Herrera: excelente miradoiro urbano

sobre a ría, os arsenais e diques militares.

Universidade: o campus universitario está situa-

do no antigo Hospital da Mariña. S. XVIII.

17

16

15

14

13

Castelos de San Felipe e A Palma. Ría de Ferrol

23FERROL
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RUTA

Unha oportunidade perfecta para

coñecer unha cidade do século XVIII

diferente ao resto de cidades

galegas. A ruta pódese facer a pé e

sen grandes presas nunha mañá.

Sairemos do porto, moi preto do

peirao de Curuxeiras, trazado a

mediados do século XVIII, no que

podemos apreciar as características

da enxeñería militar da época,

funcionalidade e xeometría de liñas

de gran sobriedade. Dende este

punto encamiñámonos polo atractivo

Paseo da Mariña cara a rúa Espírito

Santo e á Praza Vella, nas que

cómpre destacar as vivendas

tradicionais onde sobresaen as

galerías, tan características das

urbes galegas. Estamos no Ferrol

Vello, anterior ao despegue urbano

do s. XVIII cunha forte irregularidade

no trazado das rúas. Dende a Praza

Vella achegámonos á Porta do

Parque (s. XIX), que comunica esta

área máis antiga da cidade co

Arsenal, impresionante complexo

militar construído cara a 1750

segundo planos de Julián Sánchez

Bort.

Dentro deste recinto poderemos

facernos unha idea da gran

importancia que a Armada tivo na

construcción da cidade. Debemos

fixarnos na praza porticada

rectangular que comunica coa

dársena; na Sala de Armas, pechada

polo norte polo Cuartel de

Instrucción; no Dique do Sino ou da

Campá (s. XIX); no edificio das

Ferrerías, que acolle de xeito

permanente a Exposición Nacional de

Construcción Naval; no Museo Naval

e na Biblioteca da Zona Marítima do

Cantábrico, instalados no antigo

cárcere de San Campio. Unha vez

que completemos o percorrido,

abandonaremos o recinto a través

da Porta do Dique, da mesma época,

na que aparece unha fermosa pedra

de armas de Carlos III.

Desembocamos así na Praza de

Galicia, no Teatro Jofre, edificio

modernista de gran orgullo para os

ferroláns, construído no terceiro

cuarto do século XIX, de

arquitectura moi atractiva e cunha

interesante programación cultural e

artística. Na parte posterior ao

Teatro (na Rúa da Coruña) aparece

a sobria Concatedral de San Xiao,

neoclásica do segundo terzo do s.

XVIII, con interesantes tallas e

pinturas no seu interior. Unha vez

rematada a visita encamiñámonos

pola Rúa Igrexa á Alameda de

Suances e á Praza da Constitución,

un dos espazos verdes máis amplos

e acolledores da cidade, onde

poderemos descansar un chisco e

admirar o edificio do Goberno

Militar, tamén do s. XVIII,

orixinariamente prisión municipal e

hoxe sede da Fundación Caixa

Galicia.

Ría de Ferrol

“FERROL ILUSTRADO”
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A Alameda de Suances e os Cantóns

de Molíns son os restos dun amplo e

concorrido paseo que nese mesmo

século ía do porto ao barrio de

Esteiro. Seguimos o percorrido que

levaba ese antigo paseo e

continuamos pola Rúa Pardo Baixo

ata a elegante Igrexa neoclásica das

Angustias, de mediados do s. XVIII,

xurdida como parroquia castrense.

Dende este lugar tomamos a Rúa

Taxonera, onde podemos botar unha

ollada á meritoria porta de entrada

aos actuais estaleiros Navantia

(mediados s. XX), encamiñándonos

logo cara ao Cuartel de Dolores,

situado no vértice sur do barrio do

Esteiro, é base do Terzo Norte de

Infantería de Mariña, obra de

mediados do s. XVIII. Por un dos

seus laterais accédese ao Arco de

Fontelonga, único vestixio

recentemente restaurado, das tres

entradas que por mar existían á

antiga cidade amurallada. Seguindo

camiño cara ao norte, preto da

Praza de Ferrándiz atopamos a

antiga porta do Estaleiro,

neoclásica.

Estamos moi preto do Campus

Universitario. Unha institución moi

valorada na cidade polo dinamismo

recente que introduciu, tanto no

urbanismo como no campo

económico e social. O campus está

situado no que foi o antigo Hospital

de Mariña, do s. XVIII. A carón do

mesmo atópase a Casa do Patín, do

mesmo período, que na actualidade

é sede da Biblioteca Universitaria.

Iniciamos o regreso cara ao centro

atravesando a interesante Rúa

Carlos III, a única que queda do

antigo barrio de Esteiro, creado no

25FERROL

século XVIII para os obreiros que

construíron o Arsenal e derrubado

na década de 1970.

Continuamos por Espoz y Mina, San

Amaro e Praza do Callao para

desembocar no barrio da Magdalena,

conxunto histórico-artístico e

emblema da cidade, pois é unha

intervención urbanística completa

seguindo as directrices da

arquitectura xeométrico-racionalista

do século XVIII. Unha xoia

urbanística erixida segundo os

planos aprobados por Carlos III en

1761, cunha morfoloxía

cuadrangular, só interrompida polas

Prazas de Amboage e Armas.

Cruzamos o barrio seguindo o

trazado rectilíneo da Rúa

Magdalena, con bos exemplos da

arquitectura civil da época, como o

Ateneo Ferrolán, e abundantes

edificios con galerías. Seguimos a

Rúa Méndez Núñez que nos leva á

Praza de Amboaxe, que é a que

mellor conserva a fisionomía orixinal.

Continuamos pola Rúa Real ata o

edificio da Capitanía Marítima, onde

se atopan os xardíns de Herrera, o

Obelisco de Churruca e a igrexa

neoclásica de San Francisco. Dende

este lugar tense unha das mellores

vistas da cidade e da ría. A visita

nocturna deste barrio é

especialmente bonita, pois a lograda

iluminación, as rúas rectilíneas, os

edificios máis significativos

resaltados, evócannos aires doutra

época. Tan só nos resta xa

encamiñarnos de novo ao Ferrol

Vello e rematar a nosa visita no

Baluarte de San Xoán, resto da

antiga muralla, que nos ofrece unha

nova e realmente agradable vista

sobre o porto e a ría de Ferrol.
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Museo Naval de Ferrol
Avenida dos Irmandiños, s/n.
Tel.: 981 366 027
Prezo: Entrada gratuíta

Aquaciencia
Parque Municipal Raíña Sofía, s/n.
Tel.: 981 944 221
www.ferrol.es/aquaciencia/
Prezo: 2 €

28 FERROL

Parque activo de 5.000 m2 con máquinas para coñecer
e probar na práctica cómo se comporta a auga. Xardín
didáctico que xira en torno á cultura do uso da auga.

Ateneo Ferrolán
Rúa Magdalena, 202-204.
Tel.: 981 354 098
www.ateneoferrolan.org
Prezo: Entrada gratuíta

Exposicións temporais dedicadas a producións artísti-
cas de temáticas e campos creativos variados (artes
plásticas, escultura, deseño, etc).

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Aula de Ecoloxía Urbana
Parque Municipal Raíña Sofía, s/n.
Tel.: 981 944 222
www.ferrol.es/AEU/
Prezo: Entrada gratuíta

Percorrido pola historia urbana e ecolóxica do mundo
urbano en xeral e de Ferrol en particular. Obradoiros de
concienciación medioambiental para nenos.

Centro Cultural Carvallo Calero
Rúa do Inferniño, s/n.
Tel.: 981 370 728
Prezo: Entrada gratuíta

Exposicións temporais dedicadas a artes variadas
cunha especial presenza de pintura de artistas locais.
Tamén se desenvolven ciclos de cine e concertos.

Centro Cultural Torrente Ballester
Concepción Arenal, s/n.
Tel.: 981 944 187
www.ferrol-concello.es/centro-torrente-ballester
Prezo: Entrada gratuíta

Exposicións temporais de artes plásticas, escultura,
deseño, vídeo, etc. Cómpre resaltar o valor arquitectó-
nico do edificio e o excelente deseño interior.

Fundación Caixa Galicia
Praza da Constitución, s/n.
Tel.: 981 330 610
www.fundacioncaixagalicia.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Situada no edificio do antigo Goberno Militar. Dedicada
á promoción da cultura nas súas múltiples facetas e
manifestacións: exposicións de artes plásticas, escul-
turas, bibliográficas, fotografía, deseño, historia, etc.

Museo da Natureza (Sociedade 

Galega de Historia Natural)
Rúa Méndez Núñez, 11.
Tel.: 981 352 820
http://usuarios.lycos.es/sghnferrol
Prezo: Entrada gratuíta

Exhíbense esqueletos de diferentes animais terrestres
e mariños atopados mortos en Galicia. Colección de
pegadas de fauna diversa. Sección de mineraloxía e
fósiles.

Maquetas, restos de naufraxios, documentos e obxec-
tos históricos militares relacionados coa Zona Marítima
do Cantábrico.

MERCAR
O espazo comercial por antonomasia e de longa tradición é a Rúa Real, no barrio da Magdalena. Se o visitante se atopa na cidade o

terceiro domingo do mes (se supera o día 21 pasa ao domingo anterior), celébrase un concorrido e popular mercado no paseo dos

Irmandiños, entre o Arsenal e a Concatedral de San Xiao.

A nivel comarcal está o Centro Comercial Odeón (Polígono Industrial Enseada de Gandara, Narón), situado na entrada da cidade.

Ofrece unha variada gama comercial (sobre todo de grandes cadeas de téxtil e calzado, así como de electrodomésticos) e de ocio (res-

tauración, cinema, etc.).
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XANTAR
Aínda que a oferta é variada, a mellor área culinaria é o

barrio da Magdalena, fundamentalmente nas inmediacións

das rúas María e Sol. A rúa Sol é máis de tapas, con nume-

rosos locais onde os máis enxebres nos ofrecen a rica gas-

tronomía local, fundamentalmente mariñeira.

HOTEIS

BARCELÓ ALMIRANTE ****
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
María, 2.
Tel.: 981 333 073 www.barcelohotels.es/BarceloHotels/es-ES/
HESPERIA FERROL ****
Estrada de Castilla, 75.
Tel.: 981 330 226 www.hesperia-ferrol.com
PARADOR DE FERROL ***

(Calidade Turística) Aloxamento Senlleiro: Parador
Almirante Fernández Martín, s/n.
Tel.: 981 356 720 www.parador.es
SUIZO, EL ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Dolores, 67.
Tel.: 981 300 400 www.hotelsuizo.net
REAL*
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Tel.: 981369255 www.hostalrealferrol.com

Máis información e outros aloxamentos en
www.turgalicia.es

DURMIR

Ferrol conta cunha animada vida noc-

turna. As rúas ideais para tomar uns

viños acompañados de tapas a pri-

meira hora da noite son Sol e María

no barrio da Magdalena, así como na

área do Ensanche B - Ultramar. É moi

agradable o paseo pola zona do

porto, recuperada recentemente, con

animadas terrazas, moi concorrida ao

longo de todo o ano.

Algo máis tarde son boas opcións os

pubs de estilo british-irish da rúa da

Magdalena, as cafeterías da Rúa Real,

ou os máis concorridos locais das

rúas Sol, María e da Praza de

Amboaxe, que é o lugar onde máis

tardan en pechar os locais. Despois,

se temos ganas de continuar, pode-

mos ir ás discotecas situadas preto

dos xulgados, na estación de ferroca-

rril ou no Ensanche B.

Teatro Jofre

A NOITE

“A Pescadería”. Mercado antigo

02 ferrol_G  14/1/07  22:59  Página 29



30 FERROL

CIDADE SENLLEIRA

Unha experiencia que o viaxeiro non debe

deixar de vivir é a visita ao Castelo de San

Felipe, que nos evocará épocas pasadas e a

importancia que o elemento militar tivo na

construción e desenvolvemento da cidade.

Fortaleza ás aforas da cidade, na ribeira do mar,

na boca da ría. Ofrece fermosas e estratéxicas

vistas da cidade e unha panorámica moi ampla

da ría. As súas orixes atópanse cara ao 1589,

cando a cidade foi visitada polo monarca Felipe

II e os seus enxeñeiros militares. En 1732, baixo

a dirección de La Ferrière, realízanse obras de

ampliación, rematadas en 1775.

Porto de Curuxeiras

Teatro Jofre

Castelo de San Felipe

OCIO/PRAIAS

CLUB MONTAÑA FERROL
Rúa Coruña, 102 1º dta. (Canido).
Tel.: 981 355 869 www.clubmontanaferrol.com
Excursións de sendeirismo.

CLUB NÁUTICO DE FERROL
Edificio da lonxa, s/n. Porto de Ferrol.
Tel.: 981 359 945

FIMO (Feira internacional de Mostras)
Punta Arnela, s/n.
Tel.: 981 333 060 www.fimo-ferrol.org

TEATRO JOFRE
Praza de Galicia.
Tel.: 981 944 244

VISITAS GUIADAS POLO BARRIO DA MAGDALENA
Tel.: 981 336 700
Sábados e domingos durante os meses do verán. 
Saída dende a porta do concello ás 11 da mañá.
Prezo: 2 €

Ferrol posúe unha costa privilexiada, pois no concello
existen máis de vinte praias, moi variadas e todas
aptas para o baño, diferenciándose fundamentalmente
as de augas salvaxes e paisaxe moi agreste situadas
en mar aberto, ao norte de Cabo Prioriño, como as de
Ponzos, Santa Coma, O Vilar, San Xurxo e Doniños
(esta última conta cun excepcional complexo de dunas
que encerra unha lagoa na que é doado observar moi-
tas especies de aves limícolas) e as de augas calmas
do interior da ría (Canelas, Cariño, San Cristovo, San
Felipe, A Graña e Caranza). Unhas e outras ofrecen
paisaxes naturais bastante destacadas e contan con
augas de moi boa calidade para o baño.

Praia de Doniños
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�
NON PERDERSE

DÍA DE SAN XIAO

7 de xaneiro, patrón da cidade, ese día ofré-

cese unha degustación gratuíta de arroz con

leite, que é a sobremesa típica ferrolá.

NOITE DAS PEPITAS

Celébrase o 18 de marzo. Dedícase a enxal-

zar a figura feminina a través da música. Na

praza de Amboaxe as mulleres ferrolás (as

pepitas) son cortexadas polas roldas e corais

polifónicas, que fan distintas xeiras indo a

cantar ao pé da xanela dalgunha muller.

FESTAS DE VERÁN

Primeira quincena de agosto. Típicas festas

de verán con concertos e outra serie de

actos. Rematan (cun salto de quince días) o

31 de agosto cunha sesión pirotécnica en

homenaxe a D. Ramón Plá, marqués de

Amboaxe.

BATALLA DE BRIÓN

O domingo máis preto do 25 de agosto.

Conmemórase a derrota das tropas inglesas

que tentaron tomar a cidade no ano 1800,

repelidas polas forzas da cidade e os veciños

nos montes de Brión. Percorrido por unha

ruta de sendeirismo de 12 km. e actos a

carón do Castelo de San Felipe e do monu-

mento dos heroes de Brión.

SEMANA SANTA

A máis senlleira de Galicia, declarada de

Interese Turístico Nacional. Datas variables.

Paralelamente ás procesións realízanse

outros actos relacionados coa propia Semana

Santa (exposicións, música sacra, etc.).

OFICINAS DE TURISMO

MUNICIPAL
Porta Nova. 
Tel.: 981 446 700

XUNTA DE GALICIA
Edificio Administrativo. 
Praza Camilo José Cela. 
Tel.: 981 311 179

AUTOBUSES URBANOS TRANVÍAS DE FERROL
Rúa Real, 81 baixo. Tel.: 981 383 415

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Praza da Estación, s/n. 
Tel.: 981 324 751

INFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es
ESTACIÓN DE RENFE-FEVE
Avenida de Compostela, s/n.

RENFE INTERNACIONAL: 902 243 402
RENFE NACIONAL: 902 240 202

FEVE: 981 370 401

TAXIS

RADIO TAXI FERROL 
Tel.: 981 355 555

TELE TAXI FERROL 
Tel.: 981 351 111

información

i
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421 hb/km2 Media das máximas: 
23,5 º en agosto; 
media das mínimas: 5º 
en xaneiro; Media anual:
12,5º.

220,6 km292.919 hab. 250 m (cidade)
- 460 m no
Monte Pedroso.

1.350 mm.
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SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Santiago de Compostela é o escaparate de Galicia. Capital da

Comunidade Autónoma, cidade que sabe xuntar tradición e modernida-

de. Tradición que se fai patente tanto no seu legado cultural, como o

de poucas urbes españolas e que lle valeu a declaración de Patrimonio

da Humanidade en 1985 pola UNESCO, como tamén na súa vinculación co

medio rural circundante, podendo definirse aínda hoxe, e malia o gran

desenvolvemento dos últimos anos, como a máis rural de todas as cida-

des de Galicia. A modernidade vén da man das diferentes institucións

que alberga, destacando entre todas elas a dinámica Universidade

cinco veces centenaria. Ademais, a súa posición central no territorio

da comunidade e a boa accesibilidade dende calquera punto de Galicia

fan dela un punto equidistante co resto de cidades da Comunidade ou

coas diferentes comarcas rurais ou mariñeiras.

Zona monumental dende A Alameda
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Santiago xorde co descubrimento da

tumba do Apóstolo Santiago, orixe na que

se mesturan lendas de vilas romanas,

castros celtas, luminarias milagrosas,

barcas de pedra e perversos dragóns. O

que a Historia puido demostrar foi a

existencia do bispo Teodomiro de Iria

Flavia, que no 814 visita o lugar e certifica

que é onde se atopa o sepulcro de Santiago

o Maior, narrando a milagrosa chegada dos

seus restos a Compostela.

A partir dese momento comezan a chegar

peregrinos, creándose pouco a pouco un

itinerario que pronto se pasa a chamar

Camiño de Santiago, impulsado de xeito

definitivo no s. XII cando Xelmírez

consegue a concesión de indulxencias

plenarias para os peregrinos, como as que

se obtiñan en Roma ou Xerusalén. O

Camiño Francés, a ruta máis destacada a

Compostela, foi a principal vía de difusión

cultural, de actividade económica e

interese político durante boa parte do

período medieval. Converteuse así

Santiago na primeira cidade de Galicia e

do noroeste peninsular.

AO longo do s. XVI as peregrinacións decaeron por mor da Reforma Protestante, de xeito que a súa relevancia foi

apagándose pouco a pouco, sobre todo ao longo dos s. XVIII e XIX, manténdose como unha cidade de servizos,

fundamentalmente de ensino superior, relixiosa e sanitaria.

As cousas mudaron substancialmente a partir do momento no que o ensino universitario se estende a todas as capas

sociais, o que supuxo unha chegada masiva de estudantes a partir de 1960, favorecendo un gran desenvolvemento

da construción diante da demanda de pisos en aluguer.

Este despegue urbano tivo o seu momento culminante ao pasar a ser capital política e administrativa da Comunidade

Autónoma, que favoreceu que hoxe sexa un centro de gran dinamismo en todos os eidos.
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Rúa das Hortas Porta Santa. Catedral 

Pórtico da Gloria Torre do Reloxo. Catedral
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Arco de Mazarelos: única porta que se con-

serva do primitivo recinto amurallado medieval.

Por ela entraba o viño procedente do Ulla e do

Ribeiro.

Capela de Ánimas: neoclásica. Proxecto de

Ferro Caaveiro e reforma de Ventura Rodríguez.

Grupos escultóricos en terracota.

Casa da Parra: s. XVII, exuberante decoración

vexetal pétrea na fachada.

Casa do Cabido: barroco do s. XVIII, creado

como fachada de peche da Praza de Praterías,

de aí a súa estreitez lateral.

Casa do Deán: pazo barroco, s. XVIII. Hoxe

Oficina de Acollida de Peregrinos.

Casa dos Cóengos: creada para pechar a

Praza da Quintana. s. XVII, destacan os seus

soportais e chemineas. Obra de Domingo

Antonio de Andrade e Casas e Novoa.

06

05

04

03

02

01

PARA COÑECER

Nave central. Catedral

Praza de Cervantes

Novos barrios

Vista aérea. Zona monumental
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Catedral: construída a partir de 1075 sobre res-

tos de edificios de períodos anteriores. As naves

e deambulatorio (parte máis antiga do templo)

levantáronse durante os s. XI e XII. Destacan en

especial:

_ Fachada do Obradoiro (1750), cumio do esti-

lo barroco compostelán, obra de Casas e

Novoa.

_ Pórtico da Gloria, románico, 1188.

_ Fachada de Praterías (románica, 1103), cun

dobre pórtico apoiado en once columnas con

tripla arquivolta e unha rica iconografía, consi-

derada unha das máis interesantes do románico.

_ Fachada de Acibechería (transición barroco-

neoclásico, 1765), presidida por unha escultu-

ra de Santiago Peregrino, obra do italiano

Gambino.

07 _ Cripta do Pórtico (s. XII), concibida como a

representación do inframundo baixo a

Gloria que se pode gañar no piso superior.

_ Capela da Corticela (s. XI e XIII), xurdida inde-

pendente pero anexada ao templo coas suce-

sivas ampliacións.

_ Fachada que cerra o claustro en Praterías,

xenial obra plateresca de Gil de Ontañón.

_ Porta Santa na praza da Quintana, que mestu-

ra elementos barrocos con esculturas románi-

cas reaproveitadas do antigo coro pétreo, só

está aberta nos anos santos e permite, acce-

dendo por ela, gañar o xubileu.

_ Torre do reloxo (Praza de Praterías esquina

Praza da Quintana), de 72 m. de altura e

coñecida co sobrenome de Berenguela, rema-

tada no s. XVII por Domingo de Andrade.

Fachada da Acibechería. Catedral
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Colexiata de Santa María a Maior e Real do
Sar: construción románica do s. XII. Impacta a forte

inclinación dos piares que sosteñen as naves.

Claustro moi destacado.

Colexio de Fonseca: edificio renacentista rematado

en 1532, cun fermoso claustro porticado.

Colexio de San Clemente: renacentista de

comezos do s. XVII.

Convento da Ensinanza: neoclásico. s. XVIII-

XIX.

Convento das Mercedarias: barroco, s. XVII.

Notable relevo na fachada cunha escena da

Anunciación.

Convento de San Domingos de Bonaval: ori-

xinariamente do s. XIII, aínda que a maior parte do

que se conserva é dos s. XIV, XVII e XVIII. Sede do

Museo do Pobo Galego e do Panteón de Galegos

Ilustres.

Convento de San Francisco: o edificio actual

data do s. XVI, aínda que se conservan algúns res-

tos góticos, con especial relevancia do claustro.

Convento de San Paio de Antealtares: funda-

do por Afonso II tralo descubrimento dos restos do

Apóstolo. Edifico actual dos s. XVII e XVIII. Alberga

o Museo de Arte Sacra.

Convento de Santa Clara: barroco, s. XVII (edi-

ficio) e XVIII (fachada).

16

15

14

13

12

11

10

09

08 Convento de Santo Agostiño: edificio barroco,

s. XVII. Torre da esquerda destruída por un raio no

s. XVIII. A torre dereita está inconclusa.

Hostal dos Reis Católicos: antigo Hospital Real.

Fundado polos Reis Católicos en 1492. Fachada

Plateresca de 1511. Na actualidade funciona como

Parador Nacional.

Igrexa de San Bieito: fundada no s. X. recons-

truída por Xelmírez no s. XII. Fachada neoclásica do

s. XVIII. Grupos escultóricos románicos no interior.

Igrexa de San Fiz de Solovio: neste lugar vivía

o eremita Paio, que foi quen alertou ao bispo

Teodomiro da existencia do sepulcro do Apóstolo.

Igrexa actual do s. XVIII, con portada románica do

s. XIII.

Igrexa de San Miguel dos Agros: neoclásica do

s. XIX.

Igrexa de Santa María do Camiño: do s. XVII

sobre fábrica anterior románica. Conserva a Virxe

de Belén.

Igrexa de Santa María Salomé: aglutina unha

notable mestura de estilos: portada románica, pór-

tico do s. XVI, traza exterior barroca, campanario

do s. XVIII.

Mercado de Abastos: construído en 1937 en

nove naves pétreas de estrutura basilical e triparti-

ta. Moito enxebrismo na venda de produtos campe-

siños, carne e peixe.

24

23

22

21

20

19

18

17

Praza do Obradoiro
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Mosteiro de San Martiño Pinario: antigo mos-

teiro bieito, o máis grande de Galicia. Enorme edi-

ficio construído entre os s. XVI e XVIII.

Pazo de Bendaña: é un dos grandes pazos urba-

nos de Santiago. Construído no s. XVIII.

Pazo de Raxoi: neoclásico de finais do s. XVIII.

Sede do concello e do goberno autónomo de Galicia.

Pazo de San Xerome: magnífica portada do s.

XV. Sede do reitorado da Universidade.

Pazo de Xelmírez: edificio románico civil do s.

XII. Dos poucos exemplos existentes en España.

Pórtico da Gloria: obra do Mestre Mateo remata-

da en 1188. Obra cumio da escultura románica que

se desenvolve nun pórtico con tres arcos. No central

represéntase a Gloria, destino final dos xustos, presi-

dida por un grande Cristo resucitado. No esquerdo

ao pobo xudeu esperando no Limbo dos Xustos a

chegada de Cristo e no dereito o Xuízo final ao que

serán sometidos todos os seres humanos. Ademais,

nos diferentes piares do conxunto represéntanse os

profetas e apóstolos e no parteluz a árbore de Xesé e

unha estatua sedente de Santiago Apóstolo.

Praza da Quintana: maxestosa e sobria praza

dividida en dous espazos diferenciados pola escali-

nata: A Quintana de Vivos e a Quintana de Mortos.

A ela ábrese a Porta Santa, do s. XVII, aínda que

decorada con figuras pétreas románicas proceden-

tes do antigo coro do Mestre Mateo. Rematada coas

figuras de Santiago e os seus discípulos en 1694.

31

30

29

28

27

26

25

Escola de Altos Estudos MusicaisModernismo

Universidade Contemporanea: edificio do

s. XVIII, co corpo superior engadido no s. XIX.

Actual Facultade de Xeografía e Historia.

ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA

En Santiago non destacan só os edificios históricos,

senón que se ten creado nos últimos tempos gran-

des obras de arquitectura contemporánea que

tamén cómpre destacar e visitar. Os promotores

destas novas arquitecturas de vangarda son funda-

mentalmente o Concello (xa sexa por si só ou

atraendo investimentos públicos e privados) e a

Universidade. Entre os primeiros cómpre citar o

conxunto formado polo Centro Galego de Arte

Contemporánea (Álvaro Siza, 1992-1994) e o

Parque de San Domingos de Bonaval (do

mesmo arquitecto e Isabel Aguirre, 1990-1994); o

afamado Centro Sociocultural da Trisca , unha

das poucas obras construídas dun dos teóricos da

arquitectura máis influentes da segunda metade do

s. XX, John Heiduk (1993-2002); o Multiusos Fontes

do Sar , de Josep María de Arenaza e Joaquín

Pujol (1991-1996); o Auditorio de Galicia de

Julio Cano Lasso (1986-1989); ou o Palacio de

Congresos e Exposicións de Galicia , de Alberto

Noguerol e Pilar Díez, 1991-1995. Entre os segun-

dos son meritorios a Escola de Altos Estudos

Musicais , cubo pétreo obra de Antón García

Abril (1989-2001); os Institutos de Investigación 

do arquitecto galego Gallego Jorreto (1996); ou a

magnífica Facultade de Ciencias da Comunicación

do portugués Álvaro Siza (1993-1999).41

40

39

38
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RUTA

Iniciamos a nosa ruta partindo do

Parque de San Domingos de Bonaval,

antiga finca e cemiterio dun convento

dominico. Ofrece unhas vistas

sorprendentes cara a poñente dos

teitos da zona monumental. A carón

do parque está o Panteón de Galegos

Ilustres (cos restos de Rosalía de

Castro, Brañas, Asorey, Cabanillas,

Fontán e Castelao) e o Museo

Etnográfico do Pobo Galego, que

alberga unha excepcional escaleira de

caracol barroca. Inmediatos a estes

edificios aparece o Centro Galego de

Arte Contemporánea, obra do

arquitecto portugués Álvaro Siza.

Continuamos pola rúa Valle Inclán ata

a de San Roque, onde se ergue un

antigo Hospital barroco, cunha

fermosa portada e coqueto claustro,

situado a carón da antiga Porta da

Pena, pola que entramos na zona

vella. Seguimos a rúa Algalia de Arriba

(nela e nas paralelas situábanse a

maioría das pensións de estudantes

ata ben avanzado o s. XX). Á altura

do nº 27 detémonos diante dunha

torre gótica (s. XIII) de catro alturas

de aire maxestoso que conta con

elementos decorativos nalgunha das

súas fiestras. Collemos á esquerda a

calella dos Truques e tomamos a

Algalia de Abaixo, área de animada

vida nocturna xunto coas rúas do

arredor, onde no nº 29 aparece a casa

máis antiga da cidade, do s. XI ou XII,

boa mostra da arquitectura medieval

con saíntes. Xusto enfronte érguese

o pazo barroco de Amarante.

Camiñamos pola Compostela máis

enxebre: Entremuros, rúa da Oliveira

e Praza dos Irmáns Gómez, chegando

finalmente á porta da Igrexa de Santo

Agostiño, á que lle falta unha torre,

derrubada por un raio no s. XVIII.

Ao seu carón está o mercado de

abastos, de gran colorido e

enxebrismo que cómpre visitar, sobre

todo se é xoves ou sábado. Nel os

campesiños dos arredores da cidade

venden os produtos que eles cultivan

e elaboran. Ademais, véndese peixe

moi fresco e magníficas carnes e

froitas. Inmediata aparece a Igrexa

de San Fiz de Solovio, con fermosa

portada románica, lugar onde vivía o

eremita que fixo o descubrimento da

tumba do apóstolo. Enfronte érguese

o edificio da Universidade Literaria,

hoxe Xeografía e Historia. Rodeámolo

e desembocamos así na praza de

Mazarelos, onde está a única porta

que se conserva da antiga Muralla,

pola que entraba o viño á urbe.

Atravesámola e dirixímonos por

Patio de Madres e Castrón Douro ao

tradicional barrio de Sar para visitar

a Colexiata de Santa María de Sar,

Igrexa románica con claustro do s.

XIII. No interior sorprenden os

muros e piares completamente

inclinados que sosteñen as naves,

RUTA DO SANTIAGO
ROMÁNICO, 
BARROCO, ROMÁNTICO E
UNIVERSITARIO
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reforzados no exterior por recios

contrafortes. Retornamos seguindo

as rúas Camiño da Ameixaga e

Andújar, abríndosenos amplas

panorámicas da cidade histórica,

para chegar enseguida ao convento

barroco de Belvís e ao parque do

mesmo nome, gran espazo aberto a

carón do casco nobre e no que

mesmo podemos ver hortas

cultivadas.

Tomamos a calella da Tafona, que nos

deixa na rúa da Virxe da Cerca, moi

preto da Porta do Camiño, por onde

entraban os peregrinos que chegaban

polo Camiño Francés, que continuaba

intramuros pola rúa das Casas Reais,

cualificativo que adquiriu ao pasar a

noite nunha das súas vivendas Xoana

“a Tola” e Filipe “o Fermoso” en

1512. Destacan nesta rúa a

neoclásica Igrexa das Ánimas e o Pazo

de Fondevila (s. XVIII), sede da Obra

Social de Caja Madrid.

Desembocamos na Praza de

Cervantes, na que destacan a Igrexa

neoclásica de San Bieito e dous pazos

barrocos, un dos cales albergou ao

Concello. Tomamos a calella de

Xerusalén e saímos á praza de San

Martiño Pinario, na que se ergue a

magnífica fachada renacentista do

mosteiro que lle dá nome, aos pés da

cal hai unha excepcional escaleira

barroca de dobre entrada. Seguimos

pola Rúa da Moeda Vella e chegamos

á Praza da Inmaculada, onde está a

fachada principal do mosteiro, o máis

grande de Galicia, e a fachada norte

da Catedral, neoclásica. Dende aquí

dirixímonos á Praza da Quintana, na

que se atopa a Porta Santa. É un

espazo moi sobrio e ao mesmo tempo

acolledor. A súa escalinata é o lugar

Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC)
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ideal para sentarse a descansar e ollar

o animado ambiente urbano.

Entramos na Catedral pola Praza de

de Praterías, na que destaca a Fonte

dos Cabalos e a Portada do s. XII, e

no interior topámonos co esplendor

románico das súas naves e do

deambulatorio. Visitamos a cripta do

Apóstolo, abrazamos ao Santo no

baldaquino central e achegámonos ás

diferentes capelas. Antes de

abandonar o templo contemplamos o

maxestoso Pórtico da Gloria e

descendemos cara á Praza do

Obradoiro. É outro espectacular

escenario arquitectónico, co Hospital

Real (Hostal dos Reis Católicos)

plateresco; o Pazo de Raxoi,

neoclásico con aires versallescos,

compartido polo concello de Santiago

e a Xunta de Galicia; o Pazo de San

Xerome, con portada do s. XV, sede

do reitorado da Universidade; e a

propia fachada barroca da catedral,

obra de Fernando de Casas,

pechándoa.

Deixamos atrás a praza e seguimos

polas rúas de Fonseca e Rodrigo de

Padrón para achegarnos á Alameda,

na que remataremos o noso paseo.

Aquí poderemos obter a mellor

estampa fotográfica da Catedral e da

zona vella dende o Paseo dos Leóns e

unha fermosa panorámica do campus

universitario (deseñado na década de

1930) dende o miradoiro do Paseo da

Ferradura.
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Casa Museo da Troia
Rúa da Troia, 5.
Tel.: 981 585 159.
www.usc.es/ctroia
Prezo: 2 € (reducida 1 € para estudantes e pensionistas).

42 SANTIAGO DE COMPOSTELA

Reproduce o ambiente estudantil de finais do s. XIX. O
seu referente literario é a pensión de estudantes da
novela “La Casa de la Troya” de Pérez Lugin. Reúne
unha colección de cadros, mobles, fotografías, etc.,
que pertenceron a algúns dos personaxes da novela,
todos eles reais.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Centro Galego de Arte Contemporánea
Rúa Ramón del Valle Inclán, s/n.
Tel.: 981 546 619
www.cgac.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Edificio deseñado polo arquitecto Álvaro Siza, remata-
do en 1993. Exposicións temporais retrospectivas de
artistas de recoñecemento internacional. Aberto tamén
a artistas noveis. Especial atención á arte galega.

Colección de anestesioloxía 

e reanimación
San Pedro de Mezonzo, 41, baixo.
Tel.: 981 595 562
Prezo: Entrada gratuíta

Exhibe instrumentos do oficio médico, en especial as
que empregaron os especialistas en anestesioloxía, e
gravados de época. Recentemente ampliou a súa colec-
ción nas dependencias da Facultade de Medicina, próxi-
ma á Praza do Obradoiro.

Colección de Santa María 

do Camiño, Ánimas e San Bieito
Casas Reais.
Tel.: 981 562 142
Prezo: Entrada gratuíta.

Nestas 3 igrexas próximas entre si, expóñense diferen-
tes obxectos de natureza litúrxica, planos, bosquexos,
“petos de ánimas”, tallas e pezas de grande valor artís-
tico do s. XVIII.

Fundación Eugenio Granell
Pazo de Bendaña. Praza do Toural, s/n.
Tel.: 981 576 394
www.fundacion-granell.org
Prezo: 2 € (50 % de redución a estudantes).

Recolle a obra de Eugenio Granell, que o artista deixou
como legado á cidade de Santiago e a Galicia. Museo
surrealista único no mundo polas súas características.
Situado no monumental pazo urbano barroco de
Bendaña do s. XVIII.

Galicia Dixital
Praza de San Martiño, s/n.
Tel.: 981 554 048
www.galiciadixital.xunta.es
Prezo: Entrada gratuíta.

Museo virtual situado no Mosteiro de San Martiño
Pinario que pretende servir de plataforma á
Universidade e empresas galegas dedicadas ao audiovi-
sual.

Museo da Colexiata de 

Santa María de Sar
Rúa de Sar, s/n.
Tel.: 981 562 891
Prezo: 0,6 €

Situado na igrexa románica do mesmo nome. Pezas de
valor histórico (ourivería litúrxica do s. XVIII; pezas do
antigo claustro románico obra do Mestre Mateo) e
documental (pergamiño fundacional do templo de
1136). Inclúe unha sección dedicada á agrupación fol-
clórica “Colexiata de Sar”.

Museo da Catedral
Praza do Obradoiro, s/n.
Tel.: 981 560 527
Prezo: 5 €
(reducido para estudantes e pensionistas, 3 €, grupos: 1 €).

Situado dentro da Catedral. Magnífica colección que
recolle múltiples obras realizadas nos diferentes perío-
dos construtivos da catedral e anteriores á mesma
atopados no seu subsolo. Conta co recentemente
reconstruído Coro Pétreo, obra do Mestre Mateo. Moi
recomendable a súa visita.

Museo das Peregrinacións
Rúa de San Miguel, 4.
Tel.: 981 581 558
www.mdperigracions.com
Prezo: 2,4 €

Edificio coñecido como Casa Gótica, do s. XIV, aínda
que moi reformada con posterioridade. Recolle a histo-
ria da peregrinación e do culto a Santiago dende a súa
orixe ata o momento actual.

Museo de Historia Natural 

“Luis Iglesias”
Facultade de Química. Avda. das Ciencias, s/n.
Tel.: 981 563 100, ext. 14202 / 981 593 589
www.usc.es/museohn
Prezo: Entrada gratuíta.

Exposición de coleccións de Zooloxía, Botánica e
Xeoloxía, con exemplares procedentes de Galicia e do
resto do mundo. Colección mineralóxica Haüy, repre-
sentativa do inicio dos estudos cristalográficos.

Museo de Terra Santa
Campiño de San Francisco, 3.
Tel.: 981 581 600 / 981 571 916
Prezo: Pechado, con reinauguración prevista ao longo do ano 2007.

Situado no convento de San Francisco, no que se ofre-
ce unha das visións máis completas e interesantes do
actual estado de Israel, a Terra Santa común para tres
civilizacións.
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Museo do Mosteiro de 

San Martiño Pinario
Praza de San Martiño, s/n.
Tel.: 981 583 008
Prezo: 2 € (reducido para estudantes e pensionistas, 1 €).

Arte sacra, gabinetes de física, química e ciencias natu-
rais.

Museo do Mosteiro de 

San Paio de Antealtares
Antealtares, 23.
Tel.: 981 583 127
Prezo: 1,5 €.

Alberga pezas de entre o s. I e XIX do patrimonio mobi-
liario do mosteiro bieito de San Paio de Antealtares.
Pintura, escultura, ourivería, documentación e ornamen-
tos litúrxicos son os elementos sacros que mostra.

Museo do Pobo Galego
Rúa de San Domingos de Bonaval, s/n.
Tel.: 981 583 620
www.museodopobo.es
Prezo: Entrada gratuíta.

Instalado no Convento de San Domingos de Bonaval.
Destaca grandemente a tripla escaleira helicoidal de
Domingo de Andrade. Museo de antropoloxía cultural.
Salas permanentes dedicadas ao mar, campo, oficios,
música, indumentaria, hábitat e arquitectura e artes
plásticas.

Museo Etnográfico “Sotelo Branco”
San Marcos, 77 – Bando (Santa Eulalia).
Tel.: 981 582 571
Prezo: Entrada gratuíta.

Ocupa as instalacións da Fundación Sotelo Branco.
Recolle pezas de carácter etnográfico relacionadas con
oficios tradicionais de Galicia. Na exposición faise refe-
rencia á emigración galega.

Museo Pedagóxico de Galicia 

(MUPEGA)
San Lázaro, 107.
Tel.: 981 540 155 / 981 540 156
Web.: www.edu.xunta.es/mupega
Prezo: Entrada gratuíta.

Nas súas tres plantas presenta a memoria da escola en
Galicia dende o s. XIX ata a actualidade.

Auditorio de Galicia

Museo do Pobo Galego e CGAC
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XANTAR
A oferta culinaria de Santiago é moi rica e variada. Nas cartas hai unha

amplísima variedade de mariscos e peixes, destacando ao polbo “á feira”. O

menú complétase con moi boas carnes, caldos e legumes, variadas empanadas e

un pan de excelente calidade. Para acompañar a comida ofrécense os

estupendos viños galegos de calquera das denominacións de orixe propias. A

augardente, ou caña, é moi afamada, así como os seus derivados licores de café

e herbas. Na sobremesa sobresae a torta de Santiago (con améndoa), as filloas e

o queixo de tetilla da denominación de orixe Arzúa-Ulloa, así como os

bombóns artesáns Pedras de Santiago.

Para xantar existe unha oferta moi variada en toda a cidade pero destaca, pola

cantidade de locais con opcións para todos os petos, a zona situada nas

inmediacións da catedral, en especial nas rúas Franco e Raíña, onde case todas

as portas son restaurantes. Outras boas opcións aparecen na rúa da Troia e nas

súas inmediacións. Na zona de San Roque e Praza das Penas existen varios

locais con moi boas cartas. Pola súa banda, as rúas San Clemente e Carretas

contan con afamados restaurantes.

Acibeche Soportais

HOTEIS

MELIÁ - ARAGUANEY *****
Alfredo Brañas, 5.
Tel.: 981 559 600 
www.araguaney.com
NH OBRADOIRO *****
Avda. Burgo das Nacións, s/n.
Tel.: 981 558 070 
www.nh-hotels.com
PALACIO DEL CARMEN *****
Aloxamento Senlleiro: Hotel Monumento
Oblatas, s/n.
Tel.: 981 552 444 
www.ac-hotels.com
PARADOR HOSTAL DOS REIS CATÓLICOS *****

(Calidade Turística)
Aloxamento Senlleiro: Parador
Praza do Obradoiro, 1.
Tel.: 981 582 200
www.parador.es
PUERTA DEL CAMINO *****
Miguel Ferro Caaveiro, s/n.
Tel.: 981 569 400 
www.puertadelcamino.com
ABETOS, LOS ****
Lugar de San Lázaro, Ctra. Aríns, s/n.
Tel.: 981 557 026 
www.hotellosabetos.com
GRAN HOTEL SANTIAGO ****
Mestre Mateo, s/n – A Choupana.
Tel.: 981 534 222 
www.gh-hoteles.com
HESPERIA COMPOSTELA ****
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Hórreo, 1.
Tel.: 981 585 700 
www.hoteles-hesperia.es
HESPERIA PEREGRINO ****
Avda. Rosalía de Castro, s/n.
Tel.: 981 521 850 
www.hoteles-hesperia.es
SAN FRANCICO HOTEL 
MONUMENTO ****
Aloxamento Senlleiro: Hotel Monumento
Campillo de San Francisco, 3.
Tel.: 981 581 634 
www.sanfranciscohm.com
TORRES DE COMPOSTELA 
SANTIAGO ****
Restollal, 24 (O Paxonal).
Tel.: 981 534 949 
www.torresdecompostela.com
TRYP SAN LÁZARO ****
Fernando Casas Novoa – San Lázaro.
Tel.: 981 551 000
www.solmelia.com
ÁREA CENTRAL ***
Edificio Área Central – Rúa París, 7º C.
Tel.: 981 552 220 
www.hotelareacentral.net
CASTRO ***
Formarís – A Enfesta (San Cristovo).
Tel.: 981 509 304 
www.castrohotel.com
CIUDAD DE COMPOSTELA ***
Avda. de Lugo, 213.
Tel.: 981 569 320 
www.husa.es

MERCAR
No núcleo histórico compostelán existe unha variada oferta comercial para

aqueles que queiran levar un recordo da cidade. Os máis tradicionais son o

acibeche e a bixutería de prata. Nas rúas do Vilar, Nova e Fonseca existen

bastantes establecementos nos que se poden mercar, así como tamén téxtil artesán

ou tendas gastronómicas. Para facerse con produtos típicos galegos a mellor

opción é o tradicional Mercado de Abastos, no que se poden conseguir todas as

esencias do país galego, ambiente moi auténtico e enxebre. Na Rúa Nova

desenvólvese todos os días un mercado entre as 10 e as 20.30 horas coñecido

como Os Hippies, onde atopamos bixutería e complementos, en ocasións

elaborados polos propios vendedores. Os sábados pola mañá celébrase un

mercado de antigüidades na Travesía de Fonseca, nos soportais do Edificio de

Correos. Outra zona comercial, neste caso especialmente recomendada para

moda e calzado, é a que se coñece como Ensanche, sobre todo nas rúas Doutor

Teixeiro, República do Salvador, Montero Ríos e as Prazas Roxa e de Galicia.

No barrio das Fontiñas está o centro comercial “Área Central”, catro longas rúas

comerciais (máis de 900 metros lineais) dispostas en torno a un enorme patio

descuberto de planta cadrada ocupadas por todo tipo de establecementos

comerciais, de ocio e restauración.
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HERRADURA ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Avda. Xoan Carlos I, 1.
Tel.: 981 552 340 
www.verial.es/hotelherradura
HESPERIA GELMÍREZ ***
Hórreo, 92.
Tel.: 981 561 100 
www.hoteles-hesperia.es
POMBAL ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Pombal, 12.
Tel.: 981 569 350 
www.pousadasdecompostela.com
RÚA VILLAR ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Vilar, 8-10.
Tel.: 981 519 858 
www.hotelruavillar.com
RUTA JACOBEA ***
Lavacolla, A, 41 – Sabugueira (San Paio).

Tel.: 981 888 211 
www.rjacobea.com
SAN CARLOS ***
Hórreo, 106.
Tel.: 981 560 505 
www.hotelsancarlos.net
SAN LORENZO ***
San Lourenzo, 2-8.
Tel.: 981 580 133 
www.hsanlorenzo.com
SAN VICENTE ***
Agualada – Marantes (San Vicente).
Tel.: 981 691 617
SANTIAGO APÓSTOL ***
Costa de San Marcos, 1.
Tel.: 981 557 155 
www.husa.es
VIRXE DA CERCA ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Virxe da Cerca, 27.
Tel.: 902 405 858 
www.pousadasdecompostela.com
AIRAS NUNES **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Vilar, 17.
Tel.: 902 405 8858 
www.pousadasdecompostela.com
BONAVAL **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Bonaval, 2
Tel.: 981 558 883
COSTA VELLA **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Porta da Pena, 17.
Tel.. 981 569 530
www.costavella.com
ENTRECERCAS **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Entrecercas, 11.
Tel.: 981 571 151
PAZOS ALBA **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Pombal, 22.
Tel.: 981 585 338 
www.pazosalba.com

PICO SACRO II **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
San Francisco, 20
Tel.: 981 584 466
www.hotelpicosacro.com
SAN CLEMENTE **
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
San Clemente, 28.
Tel.: 902 405 858 
www.pousadasdecompostela.com
AS ARTES *
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Travesía de Dúas Portas, 2.
Tel.: 981 555 254 / 981 572 590 
www.asartes.com
AVENIDA *
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Fonte de San Antonio, 5.
Tel.: 981 568 426
www.verial.es/hotelavenida
FONTE DE SAN ROQUE *
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Hospitalillo, 8.
Tel.: 981 554 363
REAL *
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Calderería, 49. Tel.: 981 569 290
www.hotelreal.com
SINO *
Aloxamento Senlleiro: Hotel Gastronómico
Algalia de Arriba, 5.
Tel.: 981 572 640 
www.sino-compostela.com
TRÁNSITO DOS GRAMÁTICOS *
Aloxamento Senlleiro: Hotel Gastronómico
Praza de Mazarelos, 1.
Tel.: 981 572 640 
www.transitodosgramaticos.com

TURISMO RURAL

CASA GRANDE DO BACHAO
Belén - Monte O Bachao – Sta. Cristina de Fecha.
Tel.: 981 194 118
PAZO XAN XORDO
Xan Xordo – Lavacolla.
Tel.: 981 888 259 
www.pazosanxordo.com
CASA MARÍA
O Rial – Laraño (San Martiño).
Tel.: 981 537 213
FINCA SAN LORENZO
Corredoira dos Muíños, 24.
Tel.. 981 593 527

APARTAMENTOS

TURÍSTICOS

CASA CACHARELA 
Lugar de Aríns – Cacharela, Nº 5-A.
Tel.: 981 888 259 / 686 955 292 
www.pazoxanxordo.com
CIDADE DE VACACIÓNS
MONTE DO GOZO
Gozo, 18 – San Marcos.
Tel.: 981 558 942 
www.cvacaciones-montedogozo.com

Máis información e outros aloxamentos en
www.turgalicia.es

��

A noite compostelá é das máis ricas

de Galicia. O seu carácter universita-

rio marca unha vida nocturna na que

sempre podemos topar locais abertos

e moitas posibilidades distintas en

función do ambiente que máis nos

guste. Podemos diferenciar dúas gran-

des áreas, a zona vella, na que predo-

minan os pubs, bares e cafeterías, nos

que o máis destacado é a música folk

e alternativa. As principais rúas nas

que se desenvolve a movida son o

eixe San Paio de Antealtares,

Xelmírez, Conga, Acibechería, Troia e

San Martiño Pinario ata Casas Reais,

pasando pola praza de San Miguel, as

dúas Algalias a rúa Travesa,

Entremuros e a zona do Mercado de

Abastos, prolongándose por Virxe da

Cerca. Pola súa banda, na zona nova

predominan os locais de música de

baile e discotecas. Destacan as rúas

de República Arxentina, Alfredo

Brañas, os arredores da Praza Roxa,

Santiago del Estero, Calle Nova de

Abaixo e Santiago de Chile.

A NOITE
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CIDADE SENLLEIRA

O visitante de Santiago non debe

perder a oportunidade de subir ás

cubertas da Catedral (ver apartado de

ocio para teléfono de reservas). A visita

aos tellados do templo era xa

recomendada no Codex Calistinus para

poder apreciar a súa espléndida

beleza. O que nós podemos engadir é

que dende elas se pode divisar gran

parte do conxunto histórico e da parte

nova da cidade, así como dos

arredores de Santiago, dende o Monte

Pedroso ata o do Gozo, converténdose

nun miradoiro excepcional. Dende

arriba, Santiago pódese entender

mellor, volvéndose ao mesmo tempo

máis verdadeira e máis mítica. Nos

teitos poderemos ver a Cruz dos

Farrapos, baixo a que os peregrinos

medievais queimaban as súas roupas

vellas do camiño, nunha especie de

ritual purificador. É tamén o lugar

óptimo para apreciar as fases

construtivas do templo e os variados

estilos arquitectónicos empregados ata

conseguir o fastoso resultado final.

Cubertas da Catedral

Parque no Monte Pedroso

OCIO

ALUGUER DE BICICLETAS
Bicitotal
Avda. Lugo, 22.
Tel.: 981 564 562
Tour´n´ride
Xeneral Pardiñas, 15, baixo 8
(Galerías Bankinter).
Tel.: 981 936 616
Web.: www.tournride.com

AUDIOWALK
Tel.: 902 190 160
www.santiagoreservas.com
Visita guiada á cidade histórica a tra-
vés dun cómodo sistema de audio
dixital MP3. Dispoñible nas oficinas
de Turismo de Santiago.

AUDITORIO DE GALICIA
Avda. Burgo das Nacións, s/n.
Tel.: 981 552 290 / 981 571 026
www.auditoriodegalicia.org

EXCURSIÓNS DENDE SANTIAGO –
COMPOSTELA VISIÓN
Tel.: 902 190 160
www.santiagoreservas.com
Servizo regular de excursións por toda
Galicia dun día ou media xornada.

GOLF. Campo de Golf Real Aeroclub
de Santiago (18 buratos)
Mourentán – Lavacolla, 20.
Tel.: 981 888 276
www.aerosantiago.es

MULTIUSOS FONTES DO SAR
Diego Bernal, s/n.
Tel.: 981 568 160
www.multiusos.net

PAINTBALL
Tel.: 609 065 500 / 639 165 640
Web.: www.corevia.com/meco
Campo de paintball nas aforas de
Santiago de doado acceso en auto-
bús urbano.

PAZO DE CONGRESOS E
EXPOSICIÓNS DE GALICIA
Miguel Ferro Caaveiro, s/n 
San Lázaro.
Tel.: 981 519 988

RECINTO FEIRAL DE AMIO
Amio, s/n.
Tel.: 981 560 800 
www.feira.com

SALA CAPITOL
Concepción Arenal, 5.
Tel.: 981 574 399
www.salacapitol.com

SALA NASA
Rúa San Lourenzo, 51-53 B.
Tel.: 981 573 998
www.salanasa.com

SALA YAGO
Rúa do Vilar, 51-53.
Tel.: 981 589 288
www.salayago.com

SALÓN TEATRO – IGAEM
Rúa Nova, 34.
Tel.: 981 581 111 / 981 577 131
www.xunta.es/conselle/cultura/igaem
Sé do Centro Dramático Galego

SANTIAGO EN AVIONETA
Tel.: 902 190 160
www.santiagoreservas.com
Voos turísticos sobre Santiago, dura-
ción 30 minutos.

SPA “OCÉANO – SPAGAT”
Fernando III O Santo, 12.
Tel.: 981 553 052

SPA “SALUD, BELLEZA Y AGUA”
Área Central – Fontiñas, Planta 1ª,
Local 34.
Tel.: 981 934 848

TEATRO PRINCIPAL
Rúa Nova, 21.
Tel.: 981 528 700 / 981 528 706
www.santiagodecompostela.org

TREN TURÍSTICO
Tel.: 902 190 160
www.santiagoreservas.com

VISITAS ÁS CUBERTAS DA CATE-
DRAL
Tel. de Información e reservas: 
981 552 985
www.archicompostela.org

VISITAS GUIADAS POLO PATRIMO-
NIO HISTÓRICO DA UNIVERSIDADE.
Tel. información e reservas: 981 555
268

VISITAS GUIADAS:
1-CIDADE HISTÓRICA
2-ARQUITECTURA
CONTEMPORÁNEA
3-CONVENTOS DE CLAUSURA
Tel.: 902 190 160
www.santiagoreservas.com
Consultar información sobre dura-
ción, percorrido, horarios e prezos
para estes 3 roteiros temáticos.
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�
NON PERDERSE

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO

UNIVERSITARIO

Celébrase durante o mes de marzo. Grupos

de teatro universitario europeos e iberoame-

ricanos dan unha mostra das últimas tenden-

cias no campo da dramaturxia. Durante o

2006 levouse a cabo a XII edición.

FESTIVAL DE DANZA PARA PASEANTES “EN

PÉ DE PEDRA”

Durante o mes de xuño. Referente interna-

cional. Celébrase na cidade histórica e rein-

terpreta espazos públicos e arquitecturas a

través da danza.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA

“VÍA STELLAE”

Durante a primeira quincena de xullo reú-

nense os máis prestixiosos instrumentistas e

vocalistas do mundo. Xéneros que abarcan

música clásica, antiga, de cámara, zarzuela,

ópera, godspell e música étnica.

FESTAS DO APÓSTOLO

Festa de Interese Turístico Internacional que

se celebra do 15 ao 31 de xullo. Destacan as

cerimonias relixiosas que rematan coa

Ofrenda Rexia Nacional o 25 de xullo, con

Misa Pontificial e Botafumeiro na Catedral.

Ademais, toda unha serie de celebracións

que inclúen fogos artificiais as noites do 24

(na praza do Obradoiro, acompañados da

tradicional queima da fachada mudéxar da

Catedral) e 31, o Festival Folclórico, a home-

naxe ás Bandas de Música, concertos, teatro,

concursos deportivos, etc.

CINEUROPA

Celébrase durante todo o mes de novembro.

Xa de longa tradición está pensado para o

deleite do cinéfilo, pasa revista ao mellor

cine non comercial da temporada. Teatro

Principal, Salón Teatro e Sala Yago son as

salas que albergan este evento.

OFICINAS DE TURISMO

MUNICIPAIS
Oficina Central de Información Turística Municipal
Rúa do Vilar, 63. Tel.: 981 555 129 www.santiagoturismo.com
Dársena de Xoán XXIII
Aeroporto. Zona B. 
Tel: 981 547 704
San Lázaro. 
Tel.: 981 584 844

OFICINA DE TURISMO XUNTA DE GALICIA
CENTRO DE INFORMACIÓN AO PEREGRINO – XACOBEO
Rúa do Vilar, 30-32. 
Tel.: 981 584 081 / 902 332 010

OFICINA DE ACOLLIDA AO PEREGRINO
Rúa do Vilar, 1. Tel.: 981 562 419 www.archicompostela.org

AEROPORTO DE LAVACOLLA
Lavacolla - Santiago, s/n. Tel.: 981 547 501
Situado a 10 km do centro da cidade.

AUTOBÚS AO AEROPORTO

EMPRESA FREIRE.
Información: 981 588 111 e 901 120 054 www.tussa.org

AUTOBUSES URBANOS

TRAPSA
Tel.: 981 581 815

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Camilo Díaz Valiño, s/n. Tel.: 981 542 416 / 981 587 700

INFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es
ESTACIÓN: Hórreo, 75 – A.
INTERNACIONAL: 902 243 402
NACIONAL: 902 240 202

SERVIZO DE TAXIS
Radio Taxi Tel.: 981 569 292

información

i
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272 hb/km2 Media das
máximas: 25 º
en agosto;
Media das
mínimas: 2º en
xaneiro; Media
anual: 12º.

339 km292.271 hab. 450 m. 1.000 mm.
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LUGO

A herdanza romana desta cidade faise patente dende calquera

perspectiva que a ollemos. A presenza da súa muralla, a única

romana completa que se conserva, marcou a evolución histórica

da cidade e continúa a ser o eixo sobre o que xira a vida en Lugo. O

río Miño está vinculado ao nacemento da cidade e é peza funda-

mental na vida dos lucenses como lugar de paseo e lecer, coas

ribeiras recuperadas e acondicionadas para o paseo, facer depor-

te, descansar, ademais de posuír uns grandes valores naturais e

paisaxísticos.

Muralla romana
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É unha cidade bimilenaria fundada como

campamento romano no ano 14 a. C. Trátase do

asentamento urbano máis antigo de Galicia, pois

actuaba na época do Imperio como cabeza dun

convento xurídico romano, un dos tres que

conformaban a provincia de Gallaecia (xunto con

Braga e Astorga).

Durante os séculos V e VI foi un importante centro

relixioso coa dominación sueva, celebrándose nela

un concilio en 569 que a converteu en Igrexa

metropolitana.

Foi ocupada polos musulmáns entre o 713 e 740,

ano en que foi reconquistada por Afonso I. No s. X

viviu varios ataques normandos e sufriu as razzias

das tropas árabes de Almanzor.

O seu desenvolvemento urbano máis notable

produciuse cara a mediados do s. XII grazas á súa

situación como lugar de paso do Camiño de Santiago

e á súa condición de sé episcopal. A vida de Lugo

durante a Idade Media estivo marcada polas loitas e

enfrontamentos dos burgueses apoiados polos nobres

contra a autoridade do bispo.

En 1528 foi nomeada capital do Reino de Galicia

por Carlos I, pero paradoxicamente iniciou unha

etapa de longo declive que se prolongou ao longo dos s. XVI e XVII ao mesmo tempo que Santiago de Compostela

tomaba o protagonismo.

No s. XVIII coñeceu unha etapa de recuperación económica e cultural grazas ás intervencións dos ministros de Carlos

III coa construción do Camiño Real de Madrid á Coruña (1773).

A guerra da Independencia de comezos do XIX tivo algunhas sonadas escaramuzas na cidade, que se viu afectada polos

enfrontamentos das tropas do xeneral británico Moore e as tropas francesas dirixidas por Soult en xaneiro de 1809.

Ao longo do s. XIX, trala súa proclamación como capital provincial en 1833, Lugo foise dotando dunha serie de

institucións e servizos que a foron modernizando e convertendo nun puxante centro urbano.

Na actualidade Lugo é ante todo unha capital de provincia que exerce a súa influencia tanto administrativa como

comercial e de servizos por boa parte da súa demarcación política. Conta ademais cunha significativa industria

agroalimentaria e un campus universitario puxante cunha marcada oferta cara os estudios agrarios e forestais.
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Catedral

Novas arquitecturas Praza Maior
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Termas Romanas: construídas entre o s. I e II. Consérvanse

diferentes partes como o Apoditerium e o Caldarium.

Atópanse no interior do edificio do Balneario.

Muralla Romana: construída entre o 260 e o 310. Ten

2.140 m. de perímetro e 71 cubos, destacando o da

Mosqueira, único que conserva os ocos orixinais. Conta con

dez portas de acceso e seis accesos interiores para subir a

ela. Patrimonio da Humanidade dende o ano 2000.

Ponte Romana: levantada no s. I, reconstruída no s. XII e ree-

dificada no s. XIV con arcos apuntados. No século XVIII foi

obxecto de profundas reformas que nos dan a perspectiva actual.

Catedral: construída sobre os cimentos de dúas basílicas ante-

riores. O seu comezo data do s. XII, de factura románica (nave

central, parte das naves laterais,os brazos do cruceiro e o trifo-

rio), pero con intervencións sucesivas nos estilos gótico, barroco

e neoclásico. Ten planta de cruz latina. Destaca o tímpano romá-

nico da porta norte presidido por un Cristo Maxestade do sécu-

lo XIII. No interior cómpre visitar a Capela da Virxe dos Ollos

Grandes (construída no s. XVIII por Fernando de Casas Novoa)

na que destaca o Baldaquino, de estilo churrigueresco, obra de

Miguel de Romay e o Coro, de moi boa factura barroca, así

como o deambulatorio do s. XIV. A fachada principal actual, de

estilo neoclásico, data de 1769 e foi deseñada por Julián

Sánchez Bort.

04

03

02

01

PARA COÑECER

Campus universitario

Casa dos Mosaicos

Círculo das Artes

Paseo da Muralla
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Pazo Episcopal: obra de Gil Taboada de 1738. Aire

sobrio e portada barroca clásica.

Igrexa e Convento dos Pais Franciscanos: a

Igrexa é de estilo gótico, na actualidade baixo a advo-

cación de S. Pedro. O convento alberga o museo pro-

vincial. Comezou a construírse no s. XIII. Conserva un

excepcional claustro de transición románico-gótico, a

cociña e o refectorio do convento.

Casa Consistorial: é unha das obras máis represen-

tativas do barroco civil galego, erixida no segundo

cuarto do s. XVIII por Lucas Ferro Caaveiro, aínda que

a torre do reloxo é un engadido do s. XIX.

Igrexa de Santa María a Nova: foi igrexa do Convento

de Santiago, fundado no s. XIII. Reconstruíuse no s. XVIII

e foi espoliada durante a invasión napoleónica.

Pazo de San Marcos: obra de finais do s. XIX, ini-

cialmente destinado a hospital e hoxe sede da

Deputación Provincial.

Igrexa de S. Froilán: pertenceu ao antigo hospital de

S. Xoán de Deus.

Igrexa Conventual de San Domingos: edificado

no s. XIII, planta oxival de tradición románica. Da

11

10

09

08

07

06

05 construción gótica orixinal só están visibles no exte-

rior as tres ábsidas poligonais da cabeceira. No inte-

rior destacan os sepulcros de personaxes da nobreza

medieval.

Capela da Soedade: erixida ao longo do lateral sur

da Igrexa de San Pedro (antiga conventual de S.

Francisco).

Capela de San Roque: segue os canons do barroco

compostelán, de planta central, obra de Lucas Ferro

Caaveiro.

Capela do Carme: estilo barroco compostelán do s.

XVIII.

Casa dos Mosaicos: Doctor Castro 20-22, restos

dunha casa romana in situ. Sala arqueolóxica na que

se poderán ver e coñecer, ademais, o aspecto deste

lugar no momento da súa construción a través dun

vídeo.

Praza do Campo: é moi probable que fose o lugar

onde se erguía o foro romano. Hoxe é o centro do

Lugo antigo, lugar típico e moi agradable para o

paseo, coa fonte de San Vicente de traza barroca no

centro. Combina en harmonía algúns pazos con

soportais e construcións máis modernas.

16

15

14

13

12

Praza do Campo
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RUTA

Iniciamos a nosa ruta visitando os

vestixios da antiga Lucus Augusti.

Comezamos nos restos das termas

romanas, a carón do río, das que

boa parte aínda están por escavar.

Os elementos conservados áchanse

no interior do edificio do actual

balneario. Unha das estancias,

practicamente intacta, pénsase que

servía como vestiario ao contar

cunhas fornelas con arcos de medio

punto que serían o lugar para deixar

a roupa. A outra sala conservada

era para os baños fríos e

posteriormente foi convertida en

capela cristiá.

Trala visita seguimos o paseo ao

longo do río ata toparnos coa

Ponte Romana, orixinaria do s. I e

parte da Vía XIX que unía a cidade

con Bracara Augusta e Asturica

Augusta. Encamiñámonos a

continuación cara ao fito romano

máis importante: a muralla do s. III.

Como temos que salvar un acusado

desnivel dende o leito do río ata o

emprazamento da cidade, subimos

polas Costas do Parque ata o

Parque Rosalía de Castro. O

camiño ofrécenos moi boas

perspectivas dos sectores sur e

oeste da cidade, así como do seu

contorno rural, con abundantes

hortas e pastos para o gando.

Seguindo a rúa Xeneral Tella e

Viveiro chegamos á Porta de

Santiago que nos ofrece a

posibilidade de subir á muralla por

unhas escaleiras situadas fronte á

fachada da Catedral, que logo

visitaremos. Cómpre percorrer todo

o adarve, moi amplo e de boa base.

Será un paseo de algo máis de dous

quilómetros, que nos levará unha

media hora, pero pasarásenos nun

suspiro, pois é realmente fermoso e

evocador o feito de ir por riba do

monumento e observando a cidade

dende unha atalaia excepcional. O

percorrido farémolo en sentido

inverso ás agullas do reloxo.

Dende o alto da muralla é posible

contemplar a paisaxe urbana actual

da cidade, con edificios non moi

altos no centro e varios espazos

libres de certas dimensións no

sector intramuros (prazas, xardíns,

patios interiores e mesmo algunha

pequena leira cultivada ata non hai

moitos anos) que explican porque se

conservou a muralla, pois non foi

necesaria unha expansión fóra do

seu contorno ata datas moi

recentes.

Tamén se pode gozar da única torre

que se conserva en parte, a da

Mosqueira. Aínda que dende arriba

son difíciles de contemplar ben, a

muralla conta con dez portas, a

maioría das cales foron ampliadas ou

abertas de novo dende 1830.

Cómpre destacar entre elas as de

Termas romanas

“LUGO
ROMANO E BARROCO”
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Miñá, Falsa e San Pedro, que se

conservan dende a época romana

con cativas modificacións.

Unha vez completado o percorrido

baixamos polo mesmo lugar por onde

subiramos e podemos contemplar a

Catedral, estamos diante da súa

fachada neoclásica que se fixo a fins

do s. XVIII para substituír a

orixinaria románica. No seu interior

o máis destacado son as tres naves

románico - góticas e o triforio, así

como a Capela e Imaxe da Virxe dos

Ollos Grandes, así chamada pola

expresividade do seu rostro, o coro

barroco de madeira e o

deambulatorio gótico. Podemos saír

pola porta norte, de fermosa factura

románica cun tímpano no que se

ergue un Cristo Maxestade do s.

XIII.

Chegamos así á Praza de Santa

María e ao sobrio Pazo Episcopal,

barroco. Moi preto está a Praza do

Campo, auténtico corazón da cidade,

lugar onde seguramente se situaba o

foro romano e onde se celebraron

mercados na urbe durante moitos

séculos. No centro ten unha fonte de

traza barroca e nos seus contornos

algunhas casas brasonadas e con

soportais. Esta praza e os seus

arredores son a principal zona de

viños e tapas de Lugo, contando

tamén cunha boa oferta de

restaurantes. É un lugar moi típico e

que nos ofrece estampas realmente

bonitas da cidade. Nun dos seus

extremos ábrese a Rúa Nova, o

cardus máximo ou principal arteria

da urbe romana. A pouca distancia

aparece a Praza da Soidade, coa

antiga igrexa gótica de San
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Francisco, hoxe de San Pedro, á que

está acaroado o edificio que alberga

o Museo Provincial, onde poderemos

completar a nosa visión sobre o

legado romano pois conserva moitos

elementos atopados ao facer obras

na cidade, como o excepcional

mosaico que recolle a mitoloxía de

Dédalo e Persifae, único no mundo

romano. Son notables tamén as

coleccións de ourivería prerromana e

de elementos paleocristiáns.

Continuamos camiño e

desembocamos na Praza de Santo

Domingo, outra das máis

concorridas da cidade, onde aparece

o Convento das Nais Agustinas, con

elementos góticos. Entre Santo

Domingo e a Praza Maior, cara a

onde nos encamiñamos agora pola

rúa da Raíña, está o auténtico

centro funcional da cidade, con

vocación comercial e hostaleira. Na

Praza Maior cómpre destacar a

Alameda que ocupa o espazo central,

a Casa Consistorial Barroca e o

edificio do Círculo das Artes, de

estilo ecléctico de fins do s. XIX.

Saímos do espazo intramuros pola

porta do Bispo Aguirre (aberta en

1894) e seguindo a rúa Ramón

Ferreiro chegamos a un sector

ocupado por unha serie de servizos

públicos e unha ampla zona verde

que enlaza co Parque Rosalía de

Castro que atravesamos ao comezo

da ruta. Aquí están os edificios dos

dous institutos tradicionais, as

escolas de Maxisterio e Estudos

Empresariais e dependencias

administrativas. É unha área de

descanso e lecer cun magnífico

miradoiro sobre o Miño no que

rematamos o noso percorrido.

04 lugo_G  14/1/07  23:02  Página 53



54 LUGO

03

01

04

08

15

14

13

02

05

02
07

16

01 02

16 15

04 lugo_G  14/1/07  23:02  Página 54



55LUGO

06

08

5

11

09

10

12

02

02

03 04 05

14 13 12

06

07

08

09

10

11

04 lugo_G  14/1/07  23:02  Página 55



Centro Cultural Fingoi
Aviación Española, s/n.
Tel.: 982 251 536
Prezo: Entrada gratuíta.

56 LUGO

Exposicións temporais de temática variada. Ciclos de
cine e representacións teatrais.

Círculo das Artes
Praza Maior, s/n.
Tel: 981 255 051
Prezo: Entrada gratuíta.

Mostras temporais abertas a calquera campo artístico.
Frecuentes concertos de diferentes músicas do
mundo. Teatro e proxeccións de cine son outras activi-
dades que se desenvolven na institución.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Deputación Provincial
Rúa San Marcos, s/n.
Tel.: 982 260 000
Prezo: Entrada gratuíta.

Exposicións temporais nas que predomina a pintura e o
gravado, aínda que é frecuente a presenza doutros
campos artísticos.

Fundación Caixa Galicia
Praza Maior, 16.
Tel.: 982 289 000
Prezo: Entrada gratuíta.

Acolle exposicións itinerantes de pintura, escultura,
fotografía, etc.

Museo Provincial
Praza da Soidade, s/n.
Tel.: 982 242 112
www.museolugo.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Situado no Convento de San Francisco, conserva a
cociña, o refectorio (ambos do século XVIII) e o claus-
tro (s. XV), declarado Ben de Interese Cultural. O edi-
ficio foi ampliado para acoller o denominado Museo
Nelson Zumel. O Museo Provincial de Lugo conta con
salas dedicadas a arqueoloxía, arte sacra, etnografía,
cerámica e vidro, pintura e escultura, abanos e relo-
xos, numismática e medallística, etc.; así como cunha
sección de arte galega (pintura, escultura, cerámica
de Sargadelos, ourivería e acibeches).

Museo catedralicio e diocesano
Praza de Santa María, s/n.
Tel.: 982 220 466
Prezo: 1,5 €

Expón imaxinería e obras de arte sacra, principalmen-
te ourivería. Destaca a custodia do s. XVIII, obra de
Juan de Arfe; pero a súa peza máis prezada é o
Lábaro ou Crismón de Quiroga, do s. V, un dos máis
antigos vestixios do cristianismo primitivo en Galicia. A
colección de pintura conta con obras de autores moi
destacados tanto europeos como españois. Cómpre
destacar tamén a colección de cerámica antiga de
Sargadelos.

Sala de exposicións Porta Miña
Rúa do Carme, s/n.
Tel.: 982 250 962
www.concellodelugo.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Sala municipal de exposicións. Mostra permanente
sobre as orixes romanas de Lugo (urbanismo, vida
cotiá, lecer, relixión, etc.), composta de fotografías,
planos e reproducións. Tamén acolle exposicións tem-
porais de temática variada. Situado no antigo edificio do
matadoiro de comezos do s. XX.

MERCAR
Lugo é unha cidade con moita actividade comercial pois funciona como centro de servizos e comercio da súa provincia. As rúas con mellor

oferta comercial están no interior da muralla, fundamentalmente a Praza Maior e as rúas dos arredores e a Praza de Campo Castelo. Na

Rúa Nova hai un interesante centro comercial: Pazo da Maza, emprazado na zona vella nun espléndido edificio de dúas plantas, con ten-

das individuais que ofertan unha ampla gama de produtos. Extramuros destaca a Rúa Ramón Ferreiro, sobre todo o tramo máis próximo á

porta Bispo Aguirre. Na praza da Soidade celébrase os domingos un mercado de antigüidades, numismática, artesanía, etc. Cómpre salien-

tar tamén o novo centro comercial As Termas, na Avda. Duquesa de Lugo Infanta Elena, cunha variada oferta comercial e de lecer.
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HOTEIS

GRAN HOTEL LUGO ****
(Calidade Turística)

Avda. Ramón Ferreiro, 21.
Tel.: 982 224 152 www.gh-hoteles.com
JORGE I ****
Estrada de Oviedo, Km. 3 (A Campiña).
Tel.: 982 303 255 www.hoteljorge1.com
SANTIAGO ****
Ctra. Santiago, s/n.
Tel.: 982 250 318 / 982 010 101 www.hotelsantiago-sl.es
BALNEARIO Y TERMAS DE LUGO, S.L. ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel Balneario
Barrio da Ponte, s/n.
Tel.: 982 221 228 www.lugonet.com/balneario
MÉNDEZ NÚÑEZ ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Raíña, 1.
Tel.: 982 230 711 www.hotelmendeznunez.com
PUERTA DE SAN PEDRO ***
Río Neira, 29.
Tel.: 982 222 383 Web: www.husa.es

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

HUSA CIUDAD DE LUGO 
Hortas, 29.
Tel.: 982 284 707 www.ciudaddelugo.com
CATASOL 
Rúa Catasol, 13.
Tel.: 982 201 365 

TURISMO RURAL

CASA DE BAIXO
Castro Alfonsín (Santiago de Saa).
Tel.: 982 208 213 / 677 204 449 www.casadebaixo.com
CASA DE PARDO
Esperante (Santalla).
Tel.: 982 207 614 / 617 403 534 www.casapardo.com

Máis información e outros aloxamentos en www.turgalicia.es

�

���

DURMIR

XANTAR
A praza do Campo e as rúas que nela desembocan son unha

afamada zona de viños en toda Galicia. É moi agradable per-

correr os bares nas horas previas á comida e á cea pola varie-

dade de tapas que acompañan á consumición, incluídas no

prezo da mesma, e a boa calidade dos viños, en especial os da

próxima denominación de orixe Ribeira Sacra. Nestas mesmas

rúas atópanse algúns dos máis afamados restaurantes da cida-

de. Pero non é este o único sector de viños e restaurantes da

cidade, pois nos barrios de Recatelo (nas proximidades do par-

que Rosalía de Castro), Milagrosa (na parte norte da Cidade) e

Campo Castelo (detrás da Casa Consistorial) tamén achamos

boas opcións. Á hora de xantar ofrécesenos o mellor das mate-

rias primas do país, pois as carnes chegadas do contorno inme-

diato son moi boas e a oferta de peixe non desmerece nada

pola proximidade dos enclaves pesqueiros do norte da provin-

cia ou mesmo do gran porto da Coruña. As anguías (fritidas ou

en empanada) son un prato típico de Lugo, sobre todo nas afo-

ras, nas proximidades do río. E entre as sobremesas cómpre

probar os afamados queixos afumados de San Simón.

A vida nocturna de Lugo é moi anima-

da e con ambientes bastante variados,

como corresponde a unha cidade

cunha proporción bastante notable de

universitarios entre os seus habitantes.

As zonas máis concorridas son as de

Clérigos, Marina Española e San

Pedro, con prolongación en algunha

das roldas da muralla.

A NOITE

Catedral

Centro comercial “As Termas”
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O visitante de Lugo non debe abandonar a cidade

sen facer algún tramo da ruta que parte do Centro

de Interpretación da reserva da Biosfera “Terras do

Miño” na ribeira do río Fervedoira, e percorre uns

18 quilómetros pola marxe esquerda do Miño ata

a desembocadura do río Neira. Nel pódese admi-

rar a beleza das ribeiras e a riqueza natural do río

máis importante de Galicia e dos afluentes que nel

van desaugando. Na mesma cidade de Lugo, e for-

mando parte deste conxunto, é moi agradable o

paseo polo Parque do Miño, que abrangue a fran-

xa lonxitudinal entre a estrada de Madrid (N-VI) e

a marxe esquerda do río, desde o barrio da Ponte

ata o da Tolda, na confluencia co río Fervedoira, á

beira do cal continúa o parque periurbano do Rato.

Todo un circuíto asombrado de especies arbóreas

autóctonas. A zona de maior accesibilidade parte

do balneario onde ademais podemos visitar as ter-

mas romanas. O proverbial remanso do Miño

acompáñanos neste treito do parque que está

deseñado en tres zonas: unha peonil seguindo a

liña dos ameneiros e a vexetación de ribeira, outra

para bicicletas de cómodo traxecto, e unha tercei-

ra de coches que comunica ata tres áreas de apar-

cadoiros. Conta ademais con bancos e zonas de

lecer para os máis pequenos.

OCIO

AEROMODELISMO LAVANCO
Urbanización A Campiña, 72 - San Salvador de Muxa.
Tel.: 982 303 252 / 982 211 076 
www.terra.es/personal/alavanco/

AUDITORIO MUNICIPAL GUSTAVO FREIRE
Avenida da Coruña, s/n (antiga Frigsa-Parque da
Milagrosa).
Tel.: 982 244 405

AVIFAUNA
Bravos, Outeiro de Rei.
Tel: 982 242 053 / 982 175 136 / 610 522 435
www.avifauna.net/AviFauna/principal.htm
Centro cunhas duascentas especies de aves dos cinco
continentes que viven en amplos recintos, con estan-
ques e abundante vexetación. Hai que facer especial
fincapé nas aves autóctonas galegas. Visita dunha hora
de duración.

BALNEARIO DE LUGO (HOTEL TERMAS ROMANAS)
Barrio da Ponte, s/n.
Tel.: 982 221 228 
www.lugonet.com/balneario
Augas mineiro-medicinais para o tratamento de afec-
cións reumáticas e respiratorias nas súas diferentes
formas, enfermidades da pel, tensión e estados de
esgotamento físico. Visita ás termas romanas no baixo
do edificio.

CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA RESERVA DA BIOS-
FERA “TERRAS DO MIÑO”
Río Fervedoira - Paseo do Río Rato, s/n.
Tel.: 902 101 117
A reserva da biosfera “Terras do Miño” abrangue toda
a cunca alta do río Miño, ocupa o corenta por cento da
provincia de Lugo e conforma a segunda reserva da
biosfera en extensión de España. No centro de interpre-
tación pódese obter información sobre a riqueza da
fauna e flora, así como os valores naturais e paisaxísti-
cos do conxunto. Visita só para grupos con cita concer-
tada.

MARCELLE NATUREZA
Marcelle, 6 - San Martiño de Guiller.
Outeiro de Rei.
Tel.: 982 160 211 
www.marcellenatureza.com/
Un gran parque forestal atravesado por un curso fluvial
alberga diferentes especies animais que recrean un
percorrido por hábitats de distintos lugares do planeta:
guanacos, llamas, ñandús, bisontes, wapitis, canguros,
cebras, elands, muflóns e linces boreais entre outros.

SPA GRAN HOTEL DE LUGO
Avda. Ramón Ferreiro, 21.
Tel.: 982 224 152 
www.gh-hoteles.com

CIDADE SENLLEIRA

Praza da Soidade
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NON PERDERSE

SEMANA DE TEATRO CLÁSICO

Finais de xaneiro-comezos de febreiro.

Representacións de obras dramáticas clásicas

interpretadas por compañías e artistas de

sona e tamén noveis.

SEMANA DO CORPUS. FESTIVAL DE

MÚSICA CIDADE DE LUGO

Esténdese durante os meses de abril, maio e

xuño. Concertos de música clásica en

diferentes escenarios da cidade, con

intérpretes de recoñecido prestixio nacional e

internacional.

OFRENDA DO REINO DE GALICIA AO

SANTÍSIMO

Faise o domingo seguinte ao día do Corpus, en

xuño. Os alcaldes das sete cabeceiras de

provincia do antigo reino de Galicia realizan

unha ofrenda ao Santo Sacramento, exposto

permanentemente na Catedral grazas a un

privilexio concedido na época medieval. Unha

misa e procesión cerran o acto. Declarada

Festa de Galicia de Interese Turístico.

ARDE LUCUS

Festa romana que coincide co solsticio de

verán na noite de San Xoán. Os participantes

vístense con traxes que imitan aos da época

e fanse unha serie de actos, entre os que as

fogueiras e montaxes con lume son elemento

esencial, rememorando o pasado romano. As

representacións teatrais son un elemento

destacado da festa.

FESTAS DE SAN FROILÁN

Festa de Interese Turístico Nacional que se

celebra do 4 ao 12 de outubro. Festas

tradicionais moi concorridas. Pasacalles,

verbenas, teatro, concertos, actuacións

folclóricas e celebracións relixiosas, son

algúns dos actos que se repiten todos os

anos, ademais da tradición de ir tomar o

polbo ao campo da festa. O Domingo das

Mozas cerra as celebracións, rezando a

tradición que é o día indicado para atopar

moza formal entre as que acoden á festa.

Máis información na web:

www.sanfroilan.lugo.es

OFICINAS DE TURISMO

MUNICIPAL
Praza da Constitución 
(fronte á Estación de Autobuses). 
Tel.: 982 297 347

XUNTA DE GALICIA
Praza Maior, 27-29 (Galerías). 
Tel.: 982 231 361

INFORMACIÓN XERAL SOBRE A CIDADE
Tel.: 010

AUTOBUSES URBANOS
Información sobre horarios e percorridos na 
www.concellodelugo.org/concello/autobuses.asp

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Praza da Constitución, s/n. 
Tel.: 988 223 985

INFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es
ESTACIÓN: Praza Conde Fontao, s/n.
INTERNACIONAL: 902 243 402
NACIONAL: 902 240 202

SERVIZO DE TAXIS

RADIO TAXI 
Tel.: 982 213 377
Servizo de Taxi turístico no mesmo teléfono.

información

i
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1.334 hb/km2 Media das
máximas: 
28 º en xullo;
Media das
mínimas: 
4º en xaneiro; 
Media anual: 14º

81,2 km2108.358 hab. 200 m 750 mm
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OURENSE

Ourense naceu como a cidade de ouro e da auga. Así a chamaron os

romanos, fundadores do primitivo asentamento ao que cualifica-

ron como Aquae Aurente, do que deriva o topónimo actual. Pero é

tamén o lugar das encrucilladas de camiños, na que o río Miño

define a estampa paisaxística dunha cidade que se atopa entre a

Galicia costeira e a España interior, que sempre buscou proxec-

tarse ao exterior, no pasado cos seus arrieiros, afiadores e emi-

grantes a ultramar, hoxe cunha punteira industria da moda e do

automóbil que penetra en todos os mercados europeos.

Ponte Vella
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O lugar estivo habitado dende tempos moi

anteriores, como o testemuñan o achado

de útiles paleolíticos, megalíticos, da Idade

do Bronce e da Cultura Castrexa.

Non foi ata os primeiros séculos da nosa

era cando se conformou coma un núcleo

destacado. A fundación romana foi

consecuencia da construción da maxestosa

Ponte Vella, como lugar estratéxico para

controlar o paso do río, e da explotación

das augas termais das Burgas e outras

fontes próximas.

Durante o período de dominación sueva,

nos s. V e VI, aparecen as primeiras

noticias documentais da diocese auriense,

acadando un momento de gran esplendor

ao ser sede do reino cos monarcas

Teodomiro e Mirón, quen promoveu a

construción da primitiva catedral.

No s. XIII comeza un novo renacer

impulsado polo bispado. Neste momento

restáurase a ponte e érguese a catedral que

actuará como núcleo de desenvolvemento

do casco antigo. Este rexurdimento estivo

vinculado á forte demanda de viño,

florecendo o comercio e exportación dos

caldos do ribeiro que Ourense centralizou.

Un fito transcendental no desenvolvemento da cidade foi a súa declaración como capital provincial no s. XIX, co que

comeza un novo período de esplendor que se ve reforzado coa chegada do ferrocarril, o desenvolvemento industrial

e comercial que fixeron dela, ao longo do século XX e ata chegar á actualidade, un florecente núcleo que conta no

presente con máis de 100.000 habitantes.

61OURENSE

As Burgas

Nave central. Catedral Catedral
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Cimborrio e reixas, ambos do s. XVI, completan o

conxunto.

_ Capela do Santo Cristo: é de estilo gótico oxival,

da segunda metade do século XVI e restaurada

un século despois. O famoso Cristo gótico ouren-

sán dise que foi traído no século XIV polo bispo

Vasco Pérez Mariño, desde Fisterra onde apare-

cera flotando no mar. Pelo e barba naturais pare-

cen brotar dunha pel humana e a lenda quere

que crezan dada a naturalidade conseguida polo

descoñecido artista que o construíu.

_ Pórtico do Paraíso: s. XIII, influencia do Pórtico

da Gloria. Conserva a policromía orixinal.

_ Claustra Nova: claustro gótico nunca rematado,

fins do s. XIII-comezos do XIV, alberga o Museo

Catedralicio.

_ Cristo románico situado no deambulatorio.

Convento de San Francisco: claustro de transi-

ción románico-gótico, de columnas xemelgas con

capiteis historiados.

Igrexa dos Franciscanos: s. XIV, construída no

alto da cidade, onde permanece o claustro, e tras-

ladada ao parque de S. Lázaro en 1923. Interesante

fachada con rosetón e portada de tripla arquivolta.

07

06
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Alameda do Concello: o arquitecto Vázquez

Gulías transformou no s. XIX a medieval horta do

concello nun parque no que erixiu toda unha serie

de construcións modernistas: Gran Hotel (hoxe

cun aproveitamento comercial), Casa Junquera

(Aula Cultural Caixanova), Hotel Barcelona (actual-

mente pechado) e Casa Román.

As Burgas: conxunto de tres fontes de augas ter-

mais e mineromedicinais que manan a 67º (Burga

de Abaixo, neoclásica do s. XIX; Burga de Arriba,

construción popular do s. XVII; e Burga do Medio,

construción moderna).

Capela de Nosa Sra. dos Remedios: século

XVI. Fundada para protexer aos viaxeiros dos ata-

ques dos ladróns.

Capela de San Cosme e San Damián: pequena

capela e hospital anexo. Estilo plateresco. No

Nadal expón o Belén de Arturo Baltar.

Catedral de San Martiño: templo románico tar-

dío con elementos góticos e aspecto de fortaleza.

No seu interior destacan:

_ Capela Maior co retablo maior, obra de Cornielis de

Holanda (1520) e o cadeirado de coro renacentista.

05

04

03

02

01

PARA COÑECER

Modernismo Praza Maior

05 ourense_G  14/1/07  23:04  Página 62



O Carrabouxo Ponte do Milenio

fonte barroca. Nun dos seus laterais érguese a Casa

dos Boán (s. XVII).

Praza da Magdalena: do s. XV ao XIX foi utiliza-

da como cemiterio, conservando algunhas lápidas

nun lateral. Máis tarde funcionou como mercado.

Centrada por un esvelto cruceiro barroco.

Praza Maior: forma irregular, casas con galerías e

balcóns dos s. XVIII e XIX.

Praza do Trigo: antigo mercado onde se vendía o

cereal. Nun lateral atópase a casa dos Temes 

(s. XVIII).

Ponte do Milenio: inaugurada en 2001. Combina

formigón e aceiro nunha orixinal forma curva.

Pasarela peonil que chega a elevarse 22 m., con-

verténdose nun excepcional miradoiro.

Ponte Vella ou Maior: de orixe romana, da que

só quedan algúns cadeirados almofadados na base.

Reconstruída no s. XIII, pero a traza actual é do 

s. XVIII.

Xardíns do Posío: antigo xardín botánico no que

o paseo é moi agradable.

20

19

18

17

16

15

Igrexa de Santa Eufemia: antiga igrexa dos xesuítas.

Estilo barroco galego. S. XVII-XVIII. Vistosa fachada

cóncava.

Igrexa de Santa María Nai: orixinariamente

románica aínda que reconstruída no s. XVIII en esti-

lo barroco. Conserva na portada catro columnas de

mármore do s. VI. É o lugar orixinario onde se

situou a primeira catedral de Ourense.

Igrexa de Santo Domingo: de estilo renacentista.

Interesantes retablos barrocos no interior.

Igrexa da Trinidade: construída entre fins do 

s. XII e comezos do XIII, aínda que con reformas

dos s. XV e XVI. Posúe dúas torres que lle dan aire

de fortaleza. Cruceiro plateresco no atrio (s. XV).

Museo Arqueolóxico: románico s. XII, un dos pou-

cos edificios civís deste período existentes en España.

Pazo Oca-Valladares: actual sede do Liceo de

Ourense. É un dos mellores exemplos de arquitec-

tura palaciana renacentista existentes en Galicia. 

s. XVI. Posúe un fermoso patio de columnas centra-

do por unha fonte de mármore.

Praza do Ferro: antigo mercado de útiles de

labranza, quincalleira e potes. Centrada por unha
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RUTA

Iniciamos o noso percorrido pola

cidade de Ourense no seu sinal de

identidade por antonomasia, As

Burgas, fontes de augas termais que

manan a 67º, que favoreceron os

primeiros asentamentos humanos no

lugar. Tomamos camiño pola rúa

Barreira e chegamos á Praza Maior,

centro da cidade antiga, onde se

ergue a Casa do Concello e o Museo

Arqueolóxico (tamén coñecido como

Pazo do Bispo). Estamos nunha zona

cun gran sabor medieval, nun entorno

que parece retrotraernos no tempo.

Se subimos por unha escalinata

situada nun dos seus bordos

chegaremos á Igrexa de Santa María

Nai, que na súa portada conserva

columnas do s. VI, vestixios da

primitiva catedral sueva dos tempos

nos que Ourense foi a capital do reino

xermánico. Cruzamos a praza da

Magdalena fixándonos no seu fermoso

cruceiro e encamiñámonos á do Trigo,

na que se comerciaba en tempos

pretéritos con este cereal, rodeada

por soportais e casas fidalgas e coa

denominada Fonte Nova no centro.

Prolóngase na Praza de Damas, que

foi patio de laranxeiras da Catedral.

Chegamos así á Catedral, templo

románico de transición ao gótico con

aires de fortaleza. Cómpre que nos

deteñamos a facer unha visita polo

miúdo, recomendándose

especialmente a Capela Maior, a

Capela do Santo Cristo, o Cimborrio,

o Pórtico do Paraíso, de clara

influencia da escola compostelá do

Mestre Mateo, e o Claustro

(coñecido como Claustra Nova), no

que se sitúa o museo catedralicio. A

visita ao templo, cos seus

claroscuros, múltiples capelas e

ambientes parece introducirnos nunha

atmosfera e universo realmente

máxico.

Continuamos camiño rodeando a

parte posterior do templo que

acabamos de visitar e, seguindo a rúa

Juan de Austria e Coronel Ceano,

chegamos á Igrexa de Santa Eufemia,

cunha lograda fachada cóncava en

estilo barroco compostelán. É o

momento de tomar un pequeno

descanso e para iso estamos no lugar

ideal, a zona de viños máis tradicional

da cidade, contando tamén con varios

cafés culturais. É unha área moi

animada, viva, especialmente bonita

no luscofusco e nas primeiras horas

da noite.

Cando retomamos a ruta facémolo

pola rúa Lamas Carvajal, pasando por

diante do Pazo Oca-Valladares,

renacentista do s. XVI, sede do Liceo

ourensán. Cómpre pedir permiso para

visitar o seu patio columnado

centrado cunha fermosa fonte. Unha

vez rebordado o edificio xiramos á

Pórtico do Paraíso

OURENSE TERMAL,
MEDIEVAL E FLUVIAL
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dereita pola Avenida de Pontevedra e

chegamos á Alameda, con magníficos

exemplos de edificios modernistas

pechándoa. A carón da Alameda está

o tradicional Mercado de Abastos,

que podemos visitar para observar o

pulso da vida local máis tradicional. A

continuación tomamos camiño cara

ao Río Miño, seguindo a rúa do

Progreso, que nos permitirá

contemplar a transición do casco

histórico cara ao primeiro ensanche

da cidade. Poderemos deternos no

Centro Cultural Deputación e visitar

o Museo do Tren, seguindo logo

camiño pola mesma rúa ata a Capela

da Nosa Sra. dos Remedios,

renacentista aínda que moi

reformada, xa moi preto do curso

fluvial. Unha vez chegados a este

punto podemos baixar ata a ribeira do

río e seguir camiño polos sendeiros

recentemente acondicionados para o

paseo cara á Ponte do Milenio, á que

subiremos, pois conta cunhas

pasarelas peonís que permiten ter

unha fantástica panorámica do río, e

da cidade no seu conxunto, a 22

metros de altura. Cruzamos o río

pola ponte e a carón do antigo campo

da feira detémonos nas Pozas da

Chavasqueira, conxunto de fontes

termais tamén coñecidas como Baños

do Bispo, acondicionadas a xeito de

piscinas ao aire libre, de uso gratuíto

e situadas nun contorno axardinado

moi apracible. Trala visita,

retornamos pola marxe dereita do río

pola zona de Ribeiriño ata atoparnos

coa Ponte Vella ou Maior, de orixe

romana pero moi reformada nos s.

XIII e XVIII, cruzámola e polos

Xardíns de San Juan Bosco e a rúa

Concello chegamos ao Parque de San

Lázaro, corazón verde da parte nova

da cidade, onde nas súas

proximidades podemos visitar a igrexa

gótica de San Francisco, trasladada

aquí pedra a pedra dende a súa

situación orixinal na parte alta da

cidade que logo visitaremos.

Seguimos o noso paseo pola rúa de

Santo Domingo e visitamos a Igrexa

homónima, na que cómpre entrar

para admirar os seus retablos

barrocos e pinturas de moi boa

factura. Desembocamos así na Praza

do Ferro, que constitúe unha das

máis típicas estampas da cidade malia

ao seu pequeno tamaño. Entrando de

novo na cidade vella, pola que

camiñamos seguindo as rúas Viriato,

Pizarro e Correxidor, para logo subir

unha serie de escaleiras pola Estrela

ata o Convento de San Francisco,

lugar no que se atopaba a primitiva

igrexa que visitamos antes en San

Lázaro. Conserva un excepcional

claustro gótico e cómpre pasear polo

cemiterio de aires románticos,

declarado Ben de Interese Cultural no

2000. Dirixímonos a continuación

cara á parte final do noso percorrido,

seguindo as rúas Monte Pena

Trevinca, Monte Seixo, e Cabeza de

Manzaneda ata chegar á praza de San

Cosme e San Damián onde se ergue a

ermida e o antigo hospital anexo,

ambos platerescos. Seguimos pola

rúa Julio Prieto Nespereira ata

chegar aos Xardíns do Posío, de

longa tradición. Collemos logo a rúa

Padre Feijoo, na que se abre a Igrexa

da Santísima Trinidade, de transición

románico-gótica, con torres que lle

dan un marcado aire de fortaleza.

Terminamos aquí a nosa ruta, a carón

do lugar onde a comezamos, as

fontes de As Burgas.

65OURENSE

05 ourense_G  14/1/07  23:04  Página 65



66 OURENSE

01

02

03 04 05 06

20 19

05 ourense_G  14/1/07  23:04  Página 66



67OURENSE

07 08 09

18 17 16

10

11

12

13

14

15

05 ourense_G  14/1/07  23:05  Página 67



Centro de exposicións Caixanova
Praza Maior, s/n.
Tel.: 988 391 746
Prezo: gratuíto

68 OURENSE

Exposicións temporais nas que teñen cabida todo tipo
de manifestacións artísticas, con especial presenza das
artes plásticas.

Colección de trens 

Fernández Pacheco Outeiriño
Centro Cultural Deputación. Rúa Progreso, 30, 2º.
Tel.: 988 385 212
www.depourense.es
Prezo: gratuíto

Posúe unha das mellores coleccións europeas de trens
en miniatura a escala HO. Reflicte a historia e evolución
do ferrocarril universal a través de máis de 4.000
pezas.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Museo arqueolóxico provincial 

de Ourense
Praza Maior, s/n.
Tel.: 988 223 884
www.xunta.es/conselle/cultura/mapo
Prezo: 2,40 €

Garda pezas castrexas, romanas, prerrománicas,
románicas e góticas, ademais de pintura e escultura
posterior. O edificio que o alberga é unha xoia en si
mesmo (monumento histórico artístico dende 1931),
trátase dun excepcional pazo civil románico do s. XII,
aínda que con reformas posteriores, nun solar ocupa-
do con anterioridade polo pretorio romano e polo pazo
dos reis suevos.

Museo municipal de Ourense
Rúa Lepanto, 8.
Tel.: 988 248 970
www.ourense.es
Prezo: gratuíto.

Situado nun singular edificio de fins do s. XVI. Conta
con importantes fondos de artistas plásticos e esculto-
res galegos. Ten unha sala permanente dedicada ao
gravador Julio Prieto Nespereira. Ademais poden visi-
tarse exposicións temporais.

Museo catedralicio de Ourense
Praza do Trigo, s/n.
Tel.: 988 220 992
Prezo: 1 €

Arte sacra. Situado no claustro gótico inconcluso da
Catedral, coñecido como Claustra Nova. Destacan as
placas de esmaltes de Limoges da arqueta relicario de
San Martíño do s. XIII, unha serie de cruces procesio-
nais, cálices, o tesouro de San Rosendo ou o incunable
misal auriense.

Museo internacional de cornamusas
Doctor Temes Fernández, s/n. Campus Universitario – As Lagoas.
Tel.: 988 227 300
Prezo: gratuíto

Exposición de gaitas e cornamusas procedentes de
todo o mundo, ademais de prestar atención a todo o
relacionado con este instrumento musical.

MERCAR
As principais rúas comerciais da cidade son Paseo, Sto. Domingo,

Capitán Eloy, Progreso e rúas que bordean o parque de San Lázaro.

É a confluencia da zona vella co ensanche, zona moi concorrida e

cunha moi variada oferta para mercar case de todo. Outra boa

opción para as compras é a rúa dos Artesáns (rúa Colón e arredores),

pois conta con moitas tendas de artesanía e produtos típicos da pro-

vincia. Os sábados desenvólvese un mercado para a venda destes

produtos na praciña da Imprenta, no centro da rúa Colón. Ademais,

o primeiro domingo de cada mes instálase un mercado de antigüi-

dades na Praza Maior.

Outra posibilidade é o Centro Comercial Ponte Vella, onde nos seus

103 locais existe unha variada oferta de comercio, ocio e restauración.

Situado nunha área moi céntrica, na Avenida Ribeira Sacra, a carón do

río Miño e cunha ponte peonil que o comunica co barrio da Ponte.
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A vida nocturna en Ourense é moi

animada, cunha concorrida zona de

viños (prazas e rúas dos arredores da

catedral: Flores, Lepanto, Viriato,

Fornos, etc.) especialmente activa

durante as primeiras horas da noite.

Xa máis tarde, no mesmo sector e os

seus arredores, abren os numerosos

pubs e discotecas, de variado ambien-

te, que permiten que a oferta lúdica

se dilate ata horas avanzadas da

madrugada. Na zona nova as rúas

máis concorridas son Valle Inclán,

Ramón Cabanillas e Doctor Fleming.

A NOITE

Pasarela de Outariz

Vista da cidade.Miradoiro da rúa San Francisco

XANTAR
Á hora de comer Ourense representa á cociña do interior de

Galicia, destacando fundamentalmente as carnes e os pei-

xes de río. É afamada a carne ao caldeiro, tenreira cocida

acompañada de patacas (por suposto da Limia, que acom-

pañan a maioría dos pratos), allo, pemento e aceite. Do

porco destacan a orella e a cabeza (cacheira ou cachucha).

Polo que respecta á bebida, Ourense está no limite oriental

da comarca do Ribeiro, e o seu excepcional viño é o que

preside as mesas, xunto cos das outras denominacións de

orixe presentes na provincia, os de Valdeorras e Monterrei.

Para a sobremesa debemos probar calquera especialidade

das que se realizan con castañas, así como o licor-café.

A cidade conta con moitos lugares para degustar estes

manxares, pero a zona que conta cunha maior concentra-

ción de restaurantes é a que está na área de transición entre

a zona vella e o ensanche (rúas Progreso, Paseo, Quiroga

Palacios, Capitán Eloy, Buenos Aires, Parque San Lázaro,

etc.). Nas aforas da cidade é moi típico comer as anguías,

preparadas de diferentes formas (fritas, en empanada, etc.).

HOTEIS

EUROSTARS AURIENSE ****
O Cumial, 12.
Tel.: 988 234 900 www.hotel-auriense.com
FRANCISCO II ****
Bedoia, 17.
Tel.: 982 242 095 www.hotelfrancisco.net
GRAN HOTEL SAN MARTÍN ****
Curros Enríquez, 1.
Tel.: 988 371 811 www.gh-hoteles.com/
PRINCESS ***
Avda. de la Habana, 45.
Tel.: 988 269 538 www.hotelprincess.net/
ZARAMPALLO *
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Irmáns Villar, 31.
Tel.: 988 220 053 www.zarampallo.com/

Máis información e outros aloxamentos en
www.turgalicia.es

DURMIR
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CIDADE SENLLEIRA

O visitante de Ourense debe empaparse da esencia da

cidade, do elemento que orixinou o asentamento, as

augas termais. 

A área termal da Chavasqueira–Outariz ofrece unha

inmellorable oportunidade de gozar e aproveitar as

bondades das augas mineiro–medicinais quentes que

brotan das diferentes burgas existentes no contorno da

cidade. Para iso pódese percorrer o Paseo Termal, que

discorre pola marxe dereita do río Miño, comezando

no Campo da Feira e rematando en Outariz.

Nun percorrido de tres quilómetros pódese gozar de

catro estacións termais. A primeira é a Chavasqueira,

con piscinas de auga quente mineiro–medicinal (mana

a 41º), de uso público, e o complexo privado de

inspiración xaponesa Termas da Chavasqueira. A

cincocentos metros atopase a Fonte de augas termais

do Tinteiro, con boas propiedades para problemas

dermatolóxicos, que mana a 43º. Seguindo o sendeiro

habilitado polo concello, a dous quilómetros do

Tinteiro, aparece a Burga do Muíño das Veigas (as

augas manan a entre 65º e 72º), que conta con catro

piscinas termais públicas. O percorrido termal remata

en Outariz, onde se atopan catro piscinas moi

semellantes ás da Chavasqueira, con auga que mana a

61º, indicada para as doenzas reumáticas e artríticas.

O contorno polo que discorre o paseo é envexable,

coas ribeiras do río Miño recuperadas, acondicionadas

e de gran valor natural. En calquera época do ano

podemos acudir a este conxunto, con piscinas

públicas ao aire libre e ambientes privados.

Máis información en www.turismourense.com

OCIO

AULA DA NATUREZA
Paseo da Praia Fluvial, Oira.
Tel.: 988 388 135 www.ourense.es
Centro de interpretación da riqueza natural, cultural
e histórica do río Miño.

AUDITORIO MUNICIPAL
Rúa da Canle, 2.
Tel.: 988 391 290 www.ourense.com

BAÑOS DE OUTARIZ
Outariz, s/n.
Área termal na marxe dereita do río Miño, acondicio-
nada para o baño público ao aire libre. No ano 2006
comezouse a construción dun novo e importante
edificio-balneario a carón das pozas xa existentes.

EXPOURENSE
Finca Sevilla, s/n.
Tel.: 988 366 030 www.expourense.org

MINITREN – FOULA
Rúa da Canle, s/n.
Tel.: 988 255 429 www.ferrocarrildacruzalta.tk
Trátase dun circuíto ferroviario de 300 metros de
lonxitude (con viaduto, estación, túneles e apeadei-
ros) para trens a escala de 5 polgadas que é usado
por mozos de catro a catorce anos para iniciarse no
mundo do ferrocarril. Ademais conta cunha aula de
interpretación do ferrocarril que divulga a cultura
ferroviaria con especial fincapé na historia do ferro-
carril na provincia de Ourense.

MONTEALEGRE CLUB DE GOLF (18 buratos)
Montealegre.
Tel.: 988 301 594
www.montealegreclubdegolf.com

PISTA CUBERTA INDOOR KARTING
Rúa Nocelo, 1 (Zona Veintiuno).
Tel.: 988 391 585

RUTA DA ESMORGA. VISITA GUÍADA GRATUÍTA
Segue a trama da novela de Eduardo Blanco Amor,
na que uns amigos van de esmorga pola cidade de
Ourense. Só para grupos de máis de 15 persoas pre-
via cita. Non se realiza en tempada estival.
Información no tel. 988 366 064.

SERVIZO DE GUÍAS TURÍSTICOS
MUNICIPAL (gratuíto)
Tel.: 988 366 064

PADROADO PROVINCIAL DE TURISMO
Tel.: 988 391 085

SPA URBANO SEOANE´SS
Samuel Eiján, 7 baixo.
Tel.: 988 370 744

SPA TRABAZOS
Celso Emilio Ferreiro, 28.
Tel.: 988 234 813

TEATRO PRINCIPAL
Rúa da Paz, 10.
Tel.: 988 241 492
www.teatoprincipalourense.com

TERMAS DA CHAVASQUEIRA
Mercado da Feira, s/n.
Tel.: 988 214 821
www.termaschavasqueira.com

TREN DAS TERMAS
Achega aos visitantes aos manantiais e termas da
marxe dereita do Miño. Funciona durante o todo o
ano.
Información sobre horarios no tel. 988 366 064.

Termas da Chavasqueira
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�
NON PERDERSE

FESTA DOS “MAIOS”

Celébrase o tres de maio. Festa ancestral de raí-

ces prerromanas de benvida da primavera, decla-

rada de interese turístico galego. Realízanse uns

conos con estrutura de madeira recubertos de

musgo e decorados con flores, grilandas, laranxas,

ovos, etc. A xente agrúpase ao redor para cantar

coplas que satirizan tanto os costumes como

acontecementos sucedidos durante o ano.

FESTAS DE OURENSE

Durante o mes de xuño, comezan o día do

Corpus, data moi celebrada. Multitude de

actos como o descenso do Miño en canoa,

batalla de flores, concertos, pasacalles, etc.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

Festival de cine independente moi consolidado

con once edicións celebradas (2006). É o máis

importante dos que se celebran en Galicia. Foi

nomeado certame oficial das cidades do Eixo

Atlántico. Celébrase en novembro.

FESTA DOS MAGOSTOS

O 11 de novembro, na festividade de San

Martiño, celébrase o tradicional magosto,

con raíces ancestrais, no que as castañas asa-

das son o punto de referencia. Celebración

moi concorrida no parque da Alameda do

Concello.

ENTROIDO

Festa con moito arraigo e moi popular, ao

igual que en gran parte da provincia. O

domingo de Antroido celébrase un desfile de

comparsas e carrozas. Rematan o mércores

de cinza co enterro da Sardiña. Datas varia-

bles.

OFICINAS DE TURISMO

PADROADO PROVINCIAL DE TURISMO DE OURENSE
Progreso, 28. Tel.: 988 391 085 www.turismoourense.com

MUNICIPAL
Burgas, 12 baixo. Tel.: 988 366 064

XUNTA DE GALICIA
“Caseta do Legoeiro”, Ponte Romana. Tel.: 988 372 020

AUTOBUSES URBANOS
Ourense de Transportes Tel.: 988 217161 www.gruporuiz.com

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Estrada Nacional de Vigo. Barrio do Pino. Tel.: 988 216 027

IINFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es
ESTACIÓN: Eulogio Gómez Franqueira, s/n.
INTERNACIONAL: 902 243 402
NACIONAL: 902 240 202

SERVIZO PERMANENTE DE TAXIS
Tel.: 988 232 716

información

i
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671 hb/km2 Media das
máximas: 26 º
en xullo; Media
das mínimas: 7º
en xaneiro;
Media anual:
15º.

118 km279.372 hab. 0-614 m.
no Monte
Castrove.

1.500 mm.

72 PONTEVEDRA

PONTEVEDRA

Pontevedra é a cidade que abre o interior da súa provincia ao mar.

É cruce de camiños nun lugar privilexiado e estratéxico, no último

meandro do río Lérez antes de abrirse á ría. Este emprazamento

deu lugar á súa orixe, romana, ao pé dunha ponte (a actual do

Burgo) que cruzaba unha calzada que comunicaba Braga, Lugo e

Pontevedra. A tradición mítica, en cambio, dinos que foi fundada

polo heroe grego Teucro, participante na guerra de Troia.

Praza da Leña
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Da historia da cidade sábese moi pouco

ata que en 1169 Fernando II concede foros

ao burgo Pontus Veteri, que pouco despois

foi doado á igrexa compostelá.

Durante os séculos XIV, XV e XVI foi o

primeiro porto de Galicia, cun importante

gremio mariñeiro, o dos mareantes, que lle

deu a Pontevedra un talante burgués e

comercial. A importancia da súa economía

no período tardomedieval e nos comezos

da Idade Moderna fixeron dela a cidade

preferida pola nobreza galega para residir,

de xeito que hoxe conserva unha boa

mostra de pazos urbanos. A cidade

desenvolveuse fundamentalmente grazas á

pesca, sobre todo co salgado e

comercialización da sardiña.

A riqueza da cidade e a facilidade de

acceso por mar e terra fixérona prezado

obxecto de desexo de numerosos pobos

que practicaron a pillaxe: razzias musulmás

e sucesivos ataques de normandos,

daneses, franceses, portugueses e piratas

turcos e berberiscos, ademais das máis

sanguinarias incursións inglesas dos

séculos XVI (comandadas polo corsario

Drake) e XVIII (xeneral Homobod).

Os s. XVII e XVIII supuxeron un período de crise na cidade, propiciada pola redución dos bancos de sardiña, a

progresiva colmataxe da ría coa conseguinte perda de importancia do porto e coa marcha de moitas familias nobres.

Tan só coa consecución da capitalidade municipal en 1833 logra frearse o declive, cun novo período de esplendor

cultural e político que chegou da man das súas novas funcións administrativas, que dende entón son as que marcan

os seus ritmos vitais.
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Museo de Pontevedra

Basílica de Santa María A Maior Praza de Méndez Núñez
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Basílica de Santa María A Maior: s. XVI.

Fachada principal plateresca, cunha curiosa

figura de San Xerónimo con anteollos. Ábsida

de estilo isabelino. Monumento Nacional.

Capela das Aparicións: só de interese relixio-

so. Antigo colexio das Nais Doroteas. Aloxou á

Sor Lucía, vidente de Fátima.

Convento de Santa Clara: igrexa do s. XVI

con ábsida poligonal. Ricos altares barrocos.

Igrexa de San Bartolomeu: barroca do s.

XVII. Antiga igrexa da orde dos xesuítas. No seu

interior conserva unha escultura da Virxe

Magdalena, obra de Gregorio Fernández.

Igrexa de San Francisco: iniciada no s. XIII,

aínda que a obra é no fundamental do s. XIV.

Interesantes sepulcros medievais e pinturas

05

04

03

02

01

PARA COÑECER

Santuario da Virxe da Peregrina

Praza da Ferrería

Museo de Pontevedra

Pazo de Mugartegui
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murais dos s. XVI e XVII no interior.

Monumento Nacional.

Museo de Pontevedra: a sede principal

constitúena dous pazos urbanos do s. XVIII.

Fundado en 1927 é unha referencia funda-

mental no panorama museístico galego.

Parador: edificio construído entre os s.

XVI e XVIII. Tamén coñecido como Casa

do Barón de Casa Goda ou Pazo de

Maceda. Portada neoclásica e fermosa

escaleira.

Pazo de Mugartegui: na Praza da

Pedreira. S. XVII e XVIII, exemplo caracte-

rístico da arquitectura urbana barroca gale-

ga. Alberga o Consello Regulador do viño

da Denominación de Orixe Rías Baixas.

08

07

06

Ruínas de Santo Domingo: templo

comezado a finais do XIII. Consérvase a

cabeceira da igrexa (s. XIV). Alberga parte

da sección lapidar do Museo de

Pontevedra. Monumento nacional.

Santuario da Virxe da Peregrina: igrexa

tardobarroca, iniciada en 1778. Altares neo-

clásicos. Planta en forma de vieira, evoca-

ción peregrina polo paso do Camiño

Portugués a Santiago. Fachada curva.

Monumento nacional. É a patroa da cidade.

Teatro principal e Liceo Casino: edifi-

cio de 1878 reconstruído en 1980 tras un

incendio. A carón do Teatro sitúase unha

casa gótica cunha das fachadas máis anti-

gas da cidade (s. XV).

11

10

09

Grupo escultórico “No Café Moderno” Pazo de Congresos e Exposicións. Auditorio e Pazo da Cultura
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RUTA

Comezaremos o noso paseo pola

atractiva zona vella da cidade, que

destaca, máis alá do indubidable

interese dos seus monumentos, polo

seu harmonioso conxunto pétreo,

cheo de casas nobres brasonadas,

soportais e prazas que manteñen

unha forte vitalidade urbana.

Partiremos da Basílica de Santa

María A Maior, situada nun dos

puntos máis altos da cidade. Foi

erixida no século XVI, custeada polo

gremio dos mareantes, cuxo barrio

da Moureira se asentaba ao pé da

fachada sur do templo, fachada

plateresca de moi lograda factura.

Buscando o carácter fidalgo da

cidade desprazámonos a través da

rúa Isabel II cara á Praza do Teucro,

nome do mítico fundador grego da

cidade, na que nos deteremos a

contemplar varios pazos barrocos

dezoitescos (Gago, Montenegro, o

do conde de San Román e Pita).

Seguindo camiño e visitando as

prazas de Curros Enríquez e Méndez

Núñez vemos as pegadas da fidalguía

en numerosas morarías. É

interesante pasear por estas

labirínticas pero evocadoras rúas,

especialmente fermosas nas horas

nocturnas, que se abren

continuamente en acolledoras prazas

que en varios casos manteñen o

nome da súa vocación mercantil

tradicional, como a da Verdura, onde

aínda continúa a súa venda, ou a da

Leña, moi típica e de carácter

popular, con casas de boa cantería

granítica, soportais, galerías e un

cruceiro no centro que conforman

unha das postais máis coñecidas da

urbe. Neste lugar atópase o Museo

de Pontevedra, que cómpre visitar

pola importancia e variedade das

súas coleccións.

Continuamos camiño na procura da

Praza da Ferrería, organizada en

torno a unha moi bela fonte do s.

XVI, onde atopamos un amplo

espazo aberto que inclúe a Praza da

Estrela e os Xardíns de Casto San

Pedro. É este o corazón da cidade,

lugar de paso, lecer e celebracións

variadas, no que destaca a presenza

do convento de San Francisco e da

Igrexa da Peregrina. O antigo

convento de San Francisco,

conserva a igrexa gótica de máis de

cen metros de lonxitude, destacando

dela a fachada cun gran rosetón e

numerosos sepulcros e tumbas de

pontevedreses ilustres. Pola súa

banda, A Peregrina, situada ao pé

do Camiño Portugués a Compostela,

foi erixida con forma de vieira e

fachada curva a finais do século

XVIII. Dende aquí collemos a rúa

Cobián Roffignac, na que se sitúan

as novas instalacións de ampliación

do Museo de Pontevedra, e imos

cara ao río, no que tras atravesar a

“PONTEVEDRA MEDIEVAL
E BURGUESA”
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ponte de Santiago podemos visitar o

atractivo parque Rosalía de Castro.

Seguindo camiño polo Paseo do

Enxeñeiro Rafael Areses aparece a

Illa das Esculturas, que acolle obras

de gran formato de variados artistas

de gran renome nun espazo de

70.000 m2 no que a natureza tamén

está moi presente. Nas

proximidades aparece unha

interesante obra de arquitectura

contemporánea que cómpre visitar,

o Pazo de Congresos e Exposicións,

e o campus universitario.

Retornamos á cidade pola Ponte do

Burgo, de orixe romana pero

substituída no s. XII por outra con

once arcos de medio punto, pola que

transcorre o Camiño Xacobeo

Portugués no que se sitúa a

fermosa capela do Santiaguiño.

Dende ela tomamos camiño cara ao

magnífico Mercado de Abastos,

restaurado polo arquitecto César

Portela en 2003, e achegámonos á

praza da Pedreira, onde se ergue o

pazo barroco de Mugartegui, a sede

do Consello Regulador da

Denominación de Orixe Rías Baixas,

e nunha das súas esquinas unha

antiga casa que conforma un arco

polo que nos indica a saída da praza.

Dirixímonos cara ao Parador

Nacional de Turismo, erixido entre o

s. XVI e o XVIII. Seguimos camiño

por unha concorrida zona de viños e

tapas, pasando pola Praza das Cinco

Rúas, seguindo a de Paio Gómez

Chariño e desembocando na rúa

Tetuán, onde aparece o Teatro

Principal, de mediados do s. XIX e a

Casa das Campás, edificio do

Reitorado universitario. Moi preto

aparece a Praza de España, na que
Deputación de Pontevedra
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se sitúan a Casa do Concello, as

ruínas góticas de Santo Domingo,

de evocador aire romántico, e unha

serie de espazos verdes que son os

restos das antigas hortas dos

dominicos: a Alameda Arquitecto

Sesmeros, os Xardíns de Colón e os

de Vincenti. Dende aquí dirixímonos

á Praza de San Xosé ou da Música,

espazo para a cultura, pois

poderemos achegarnos ao Café

Moderno (Centro Cultural Caixa

Galicia) é ao Centro Cultural

Caixanova.

Para encamiñarnos xa ao final da

ruta continuamos pola Avda. da

Raíña Victoria Eugenia e San Roque

cara á Praza de Touros, en cuxas

inmediacións aínda temos a sorte de

poder visitar algunhas das

tradicionais casas mariñeiras do

barrio da Moureira, moi simples pero

de gran enxebrismo e fermosura,

encaladas e a dobre vertente.

Dende aquí volvemos cara á Alameda

e rematamos na Praza de Alonso de

Fonseca tras percorrer a Avenida de

Santa María, na que aparecen as

casas dos Fonseca e Méndez Núñez,

aínda que perdeu as impresionantes

Torres Arzobispais que a

completaban.
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Centro Cultural Caixanova
Augusto González Besada, 2
Tel.: 986 100 470.
www.caixanova.es
Prezo: Entrada libre.

80 PONTEVEDRA

Divulgación científica, música, cine e arte conxúganse
na oferta cultural que ofrece a Fundación Caixanova
nun edificio cuxo continente foi deseñado polo arquitec-
to galego César Portela.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Museo Provincial de Pontevedra
Pasantería, 10 – 12.
Tel.: 986 851 455
www.museo.depontevedra.es
Prezo: Entrada libre para cidadáns da UE. 
Extracomunitarios, 1,2 €

Está considerado un dos mellores museos provinciais
de España. Contén importantes coleccións de arqueo-
loxía galega, destacando obxectos da Idade do Bronce,
a ourivería prehistórica e galaico-romana. Son moi sig-
nificativas as coleccións de epigrafía romana, acibeches
composteláns, cerámica popular galega e de Sargadelos.
Dedícanselle espazos importantes á historia do Gremio
dos Mareantes é aos grandes navegantes e mariños
pontevedreses, destacando a reprodución dunha das
cámaras da fragata Numancia. Cómpre destacar
tamén os diferentes edificios que conteñen o museo: as
dúas casas barrocas de Castro Monteagudo e García
Flórez do s. XVIII, o Edificio Sarmiento (antigo conven-
to xesuíta), o edificio Fernández López e as ruínas góti-
cas de San Domingos. Durante o ano 2006 inaugura-
rase o sexto edificio, o Antigo Fogar Provincial, que
pasará a albergar a sede do Museo.

Sala de Exposicións Caixa Galicia
Praza de San Xosé, 3.
Tel.: 986 864 612
Prezo: Entrada libre.

Exposicións itinerantes de artes plásticas, escultura e
outros tipos de manifestacións artísticas. O edificio, o
café máis antigo da cidade, foi recuperado e reacondi-
cionado polo arquitecto Álvaro Siza.

Sala Teucro
Benito Corbal, 47.
Tel.: 986 805 518 / 986 805 528
Prezo: Entrada libre.

Sala na que se combinan exposicións de artistas asen-
tados con novos valores aos que se dá a oportunidade
de sacar á luz a súa obra.

MERCAR
A zona comercial da cidade por antonomasia son as rúas Michelena, Peregrina e Oliva, así como o seu contorno inmediato, con

numerosas pequenas tendas nas que se pode atopar case de todo. Ademais, Pontevedra conta cun mercado moi concorrido todos os

sábados no parque Rosalía de Castro. Outra boa opción para as compras é o recente Centro Comercial Vialia, situado na estación de

RENFE, na Praza de Calvo Sotelo, cunha ampla oferta non só comercial senón tamén de lecer.

Igrexa de San Francisco
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XANTAR
As numerosas terrazas da Ferrería e a Praza da Estrela,

así como nas rúas próximas de San Sebastián ou a

Praza da Verdura, contan con numerosas tascas e

restaurantes para degustar variadas racións de produtos

da terra e da ría. A cidade é reflexo gastronómico do

seu contorno, de xeito que conta con boas carnes de

porco e tenreira chegadas do interior da provincia,

peixes e mariscos do mar que se abre diante da urbe e

os deliciosos caldos albariños, entre os que cómpre

destacar os da área do Salnés.

Mercado Municipal

HOTEIS

GALICIA PALACE ****
Avda. de Vigo, 3.
Tel.: 986 864 411 
www.galiciapalace.com
PARADOR DE PONTEVEDRA ****

(Calidade Turística) Aloxamento Senlleiro: Parador
Barón, 19.
Tel.: 986 855 800 
www.parador.es
RÍAS BAJAS ***
Daniel de la Sota, 7.
Tel.: 986 855 100 
www.hotelriasbajas.com
VIRGEN DEL CAMINO ***
Virgen del Camino, 53-55.
Tel.: 986 855 900 / 986 855 904 
www.hotelvirgendelcamino.com
RÚAS *
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Sarmiento, 37.
Tel.: 986 846 416

TURISMO RURAL

A CERQUEIRA
Maúnzo, 2 (Santo André).
Tel.: 986879236 / 615485763

Máis información e outros aloxamentos en
www.turgalicia.es

DURMIR

A noite pontevedresa vívese funda-

mentalmente na zona vella. A zona

entre a Praza das Cinco Rúas e a

Praza de España, xunto coas rúas

adxacentes como Paio Gómez

Chariño, é unha activa zona de viños

na que hai un gran ambiente ata

horas avanzadas da noite. As prazas

son unha boa opción para ir ás terra-

zas, destacando as da Leña, Verdura

e Teucro. A movida xuvenil concén-

trase na zona do Campiño de Santa

María.

A NOITE
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Liceo Casino

OCIO

BIENAL DE ARTE DE PONTEVEDRA
Celébrase cada dous anos durante os meses do verán.
Nela recóllense e destácanse as últimas tendencias na
arte contemporánea. 
Para máis información contactar no teléfono
986 804 300.

CLUB NAVAL DE PONTEVEDRA
Avda. do Uruguai, s/n.
Tel.: 986 861 022

PAZO DE CONGRESOS E EXPOSICIÓNS
Alexandre Bóveda, s/n.
Tel.: 986 833061 www.pazodacultura.org

PAZO DA CULTURA
Alexandre Bóveda, s/n.
Tel.: 986 833 061 www.pazodacultura.org
Programa de concertos de música de todo tipo, teatro e
variadas actividades lúdicas ao longo do ano.

TEATRO PRINCIPAL
Rúa de Paio Gómez Chariño, 6.
Tel.: 986 851 932

O visitante de Pontevedra non debe abandonar

a cidade sen pasear pola ribeira do Lérez,

recuperada moi acertadamente para o lecer da

cidade, pois ofrece ao camiñante un encanto

moi evocador, con currunchos moi agradables

e que mesmo parecen sacados dun conto. Na

ribeira Norte aparecen os mellores lugares para

pasar un momento agradable, e entre eles

cómpre recomendar encarecidamente a Illa

das Esculturas, na que se pode gozar dun paseo

que combina natureza e cultura. Nesta Illa

fluvial de 7 hectáreas pódese admirar un

variado repertorio de obras escultóricas de

grande tamaño de reputados artistas galegos e

foráneos ao mesmo tempo que se pasea por un

espazo natural de gran valor ecolóxico.

CIDADE SENLLEIRA

Instituto “Valle Inclán”

Ponte do Burgo

Parador “Casa do Barón”
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�
NON PERDERSE

FESTA DOS MAIOS

Celébrase na Praza da Ferrería o primeiro de maio.

Festa de orixe pagá relacionada con ritos á fertilida-

de. Unha serie de grupos ataviados para a ocasión

danzan ao ritmo de copliñas satíricas ao redor de

monumentos cónicos realizados con fieitos, vim-

bios e flores, adornados con produtos do campo.

FESTA DE SAN BENITIÑO DO LÉREZ

Cada 11 de xullo. Festa de Interese Turístico

Nacional. Celébrase no lugar onde antigamente

existía un mosteiro bieito á beira do río Lérez. A

devoción por este santo, coñecido como “o máis

milagreiro”, fai que acudan á romaría multitude

de devotos coa intención de curar algún mal, en

especial as verrugas.

FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ

Durante o mes de xullo. Festival nocturno que é

referencia importante no circuíto nacional de

jazz.

FESTAS DA PEREGRINA

Comezan o segundo domingo de agosto e pro-

lónganse toda a semana seguinte. Ofrenda á

virxe, corridas de touros (é a única posibilida-

de de velas en Galicia de forma estable e en

praza aberta), concertos e fogos artificiais son

elementos consubstanciais a elas.

FEIRA FRANCA

Primeira fin de semana de setembro.

Rememóranse na zona vella as Feiras Francas

do s. XV. Ambiente medieval

ENTROIDO

Comeza o sábado anterior ao mércores de

cinza cun gran desfile. O martes de Entroido

celébrase pola noite a Mostra da Parodia

polas rúas da cidade, e remata o venres co

Enterro do loro Ravachol, figura moi impor-

tante dentro do Entroido pontevedrés. Datas

variables.

OFICINAS DE TURISMO

MUNICIPAIS
Oficina de Turismo
Hai dúas casetas que funcionan 
de maio a outubro, situadas na rúa 
Montero Ríos e na Praza de Ourense.
Tel. Información: 986 804 300

XUNTA DE GALICIA
Rúa do Xeneral Gutiérrez Mellado, 1 baixo. Tel.: 986 850 814

PADROADO DE TURISMO DAS RÍAS BAIXAS
Praza de Santa María, s/n. Tel.: 986 842 690

AUTOBUSES URBANOS
Tel.: 986 842 639

ESTACIÓN DE AUTOBUSES
Calvo Sotelo, s/n. Tel.: 986 852408

INFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es
ESTACIÓN: Praza de Calvo Sotelo, s/n.
INTERNACIONAL: 902 243 402
NACIONAL: 902 240 202

SERVIZO DE TAXIS
Radio Taxi Tel.: 986 868 585

información

i
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2.670 hb/km2 Media das
máximas: 
24,5 º en xullo;
Media das
mínimas: 
7º en xaneiro;
Media anual:
15º

110 km2293.725 hab. 0 - 150 m 
no miradoiro 
do Castro

1.500 mm.

84 VIGO

VIGO

Vigo é unha cidade vinculada ao mar. O mar marcou o seu xurdimen-

to, a súa historia e a súa economía. É unha urbe cosmopolita como

poucas, de espírito emprendedor, cunha gran vida social, na que

xorden a cotío as novas tendencias de renovación cultural e social

que se estenden logo ao conxunto galego. É a urbe máis poboada de

Galicia cos seus 293.725 habitantes (2005), aínda que a súa extensa

área metropolitana fai que diariamente sexa o centro de traballo,

estudo, compras e ocio de máis de medio millón de persoas.

Illas Cíes. Parque Nacional
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A existencia de Vigo como cidade é

recente, pois ata ben entrado o século XIX

era un máis dos moitos portos mariñeiros

que se asentaban nas rías, pero a súa orixe

remóntase á noite dos tempos, pois o

concello conta nos seus rebordos

montañosos con máis dunha trintena de

monumentos megalíticos funerarios

(mámoas e dolmens) construídos uns cinco

mil anos atrás.

As sucesivas civilizacións e culturas foron

deixando a súa pegada en Vigo e no seu

concello.Son frecuentes os restos castrexos

(s. VII a. C – II d. C.), entre os que destaca

no mesmo centro da cidade o que lle dá

nome ao Monte do Castro.

De época romana tamén chegaron ao

presente notables vestixios, como o do

propio topónimo, derivado da voz latina

VICUS, que significa aldea.

Durante a Idade Media Vigo seguiu sendo

unha pequena poboación, pero á que

cantaron, incluído o seu mar, os trobadores

medievais, especialmente Martín Códax.

Ata o século XVII Vigo foi saqueada en varias ocasións por vikingos, normandos, piratas berberiscos ou, xa en tempos

máis recentes, polos ingleses, o duque de Láncaster (s. XIV) e Francis Drake (s. XVI).

O episodio naval máis significativo e coñecido aconteceu no século XVIII, cando a Flota de Indias, composta por

corenta e dous galeóns españois e franceses, foi atacada e afundida en 1702 na enseada de Rande, na baía de Vigo,

por unha flota anglo-holandesa.

Pouco a pouco o porto de Vigo foi gañando importancia e con el xurdiu a cidade como tal. Un feito transcendental foi

o asentamento, mediado o século XIX, de empresarios cataláns que se dedicaban ao salgado da sardiña. Iniciouse deste

xeito o desenvolvemento da economía urbana e a formación dun forte capitalismo mercantil, vinculado a empresarios

cataláns, emprendedores locais, comerciantes e emigrantes enriquecidos retornados de América. Todos eles

favoreceron o desenvolvemento urbano contratando aos mellores arquitectos da época para crear toda unha serie de

edificios nos estilos de moda no período de tránsito do século XIX ao XX: modernismo, rexionalismo ou eclecticismo.

O pulo económico continuou con altibaixos ao longo de todo o s. XX, levando á cidade a converterse na máis

poboada e de maior dinamismo de Galicia, xunto coa Coruña.

85VIGO

Vista da cidade. Monte do Castro

Teatro García Barbón. Centro cultural Caixanova “Os Cabalos”. Praza de España

07 vigo_G  14/1/07  23:07  Página 85



86 VIGO

Casa Bárcena: hoxe Centro Social Caixanova, obra de

Jenaro de la Fuente entre 1879 e 1883.

Casa Bonín: (1910), na rúa Areal 40-42, esquina Oporto.

Obra de Jenaro de la Fuente en estilo ecléctico pleno.

Casa das Artes: (primeiro terzo século XX), na rúa

García Barbón, obra de Romualdo de Madariaga en

estilo racionalista.

Casa de Pazos Figueroa: nº 4 da Praza de Almeida,

sede do Instituto Camões. Aproxímase ao estilo rena-

centista plateresco. S. XVI.

Concatedral de Santa María: (1836). Neoclásica.

Obra de Melchor Prado Mariño.

Edificio Banco Pastor: (1923) de M. Gómez Roman.

Esquina Policarpo Sanz/Colón. Estilo ecléctico acade-

micista.

Escultura “O Sireno”: de Francisco Leiro. Porta do Sol.

Grupo escultórico “Os Cabalos”: do escultor

Oliveira. Praza de España.

08

07

06

05

04

03

02

01

PARA COÑECER

Ostreiras. A Pedra

Concatedral de Santa María

Praza da Constitución
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Hotel Moderno: obra do arquitecto francés de

orixe polaca Michel Pacewicz. 1897. Estilo eclécti-

co pleno. Rúa Policarpo Sanz.

Mercado da Pedra: mercado tradicional remode-

lado para acoller unha variada oferta comercial.

Unha visita ineludible é achegarse aos postos de

ostreiras que ofrecen aos viandantes as delicias

deste molusco.

Monumento a Elduayen: nos xardíns das

Avenidas. Obra de Agustín Querol.

Monumento a Méndez Núñez: na Alameda.

Obra de Agustín Querol.

Monumento ao traballo: obra de Ramón Conde

no comezo da Gran Vía.

Monumento Porta do Atlántico: do artista

Silverio Ribas na Praza de América.

Pazo Museo Quiñones de León: en Castrelos,

cunha finca e xardíns espectaculares (5 ha. de xar-

dín inglés, francés e roseira). Segunda metade do

século XVII.

15

14

13

12

11

10

09 Poboado Castrexo Galaico-Prerromano no
Monte do Castro: (s. VII a. C. – II d.C.).

Restos da Fortaleza: no monte do Castro. S. XVII.

Ribeira do Porto-O Berbés: antigo barrio pes-

queiro que conta con algúns exemplos de harmóni-

ca e sinxela arquitectura mariñeira

Santuario do Monte da Guía: no barrio de Teis.

Parque cun miradoiro perfecto sobre a cidade e a

ría. Monte coroado por unha ermida en honra de

Santa María das Neves.

Teatro Fraga-Caixa Galicia: comezos do século

XX.

Teatro García Barbón: (1913). Rúa Policarpo

Sanz, 1. Obra de Antonio Palacios. Estilo ecléctico

academicista. Sede do Centro Cultural Caixanova.

Torre Ceta ou Casa de Arines: nº 2 da Praza de

Almeida. S. XV.

22

21

20

19

18

17

16

Edificios Administrativos da Xunta de Galicia
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RUTA

Percorrido polos diferentes períodos

históricos de Vigo, partindo dos

vestixios máis antigos e

encamiñándonos progresivamente

cara ás fases construtivas máis

recentes, cunha especial ollada ao

Vigo de fins do s. XIX e comezos do

XX, época na que a puxante

burguesía industrial e comercial erixiu

o ensanche, con edificios moi

representativos.

Así, partimos do Monte do Castro, no

que nos imos achegar ás raíces de

Vigo, ao albergar vestixios e

homenaxes a persoeiros ou

acontecementos que explican a alma

viguesa. Neste punto da cidade

poderemos contemplar os restos dun

poboado castrexo (s. III a.C. – II d.C.),

o que queda das fortificacións do s.

XVII ou os monumentos ao apreciado

trobador medieval Martín Códax e ás

Áncoras, que rememora a Batalla de

Rande. Este outeiro é un fantástico

miradoiro sobre a cidade, a ría e as

Illas Cíes dende o que tirar as mellores

fotos da nosa visita, especialmente

fermosas ao atardecer, no que a ría

nos agasalla cun manto de reflexos

dourados.

Dende o Monte do Castro saímos

cara a Praza do Rei onde se acha a

Casa do Concello, e dirixímonos ao

Paseo de Alfonso XII, boa atalaia

sobre a ría e o porto, buscando o

símbolo da cidade: a oliveira. Nesta

rúa están plantadas varias árbores

desta especie que lle deron o

sobrenome a Vigo de “Cidade

Olívica”. Continuamos pola rúa

Poboadores e Anguía cara o

Berbés, antigo barrio de

pescadores que conserva algunhas

das construcións tipicamente

mariñeiras con arcadas e

soportais. Nas súas inmediacións

está a Lonxa do peixe. Asistir á

poxa do peixe tralo seu

desembarco é un gran espectáculo,

mais hai que ter vontade de facelo,

pois desenvólvese entre as catro e

cinco da madrugada. O paseo por

esta área ou o movemento de

peixe son estampas que non

debería perderse o visitante con

ganas de participar da vida cotiá

viguesa e da visión dunha das

actividades que mellor define á

cidade, a súa vinculación coa

pesca.

Dende aquí podemos seguir a rúa

Teófilo Llorente que nos leva á

Praza da Pedra, co seu singular

mercado e a típica estampa das

ostreiras ofrecendo estes ricos

moluscos aos viandantes.

Tomamos logo a rúa Oliva ata a

Colexiata de Santa María,

Concatedral de Vigo, templo

neoclásico que alberga a imaxe do

Cristo da Vitoria, moi venerado

Ría de Vigo

VIGO NA HISTORIA:
DA VILA DE PESCADORES
Á BURGUESÍA INDUSTRIAL
DOS S. XIX E XX
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na cidade. Continuamos cara á

Praza de Almeida, onde se erguen a

Casa Ceta (s. XV) e a Casa Pazos

Figueroa, renacentista do s. XVI,

sede do Instituto Camôes, un

curruncho moi acolledor no que

podemos atopar as construcións

máis senlleiras da cidade e que nos

ofrece unha fermosa estampa do

Vigo medieval.

A seguinte parada da nosa ruta é na

Porta do Sol, onde atopamos un fito

do Vigo contemporáneo, a escultura

“O Sireno” de Francisco Leiro, e bos

exemplos de arquitectura

modernista, como o Edificio Simeón

(1911). Dende aquí entramos no

ensanche, de fins do século XIX e

comezos do XX, pola rúa Policarpo

Sanz, que conta con moi bos

exemplos de arquitecturas da época,

como o antigo Hotel Moderno

(1897) ou o Teatro García Barbón,

obra de 1913 de Antonio Palacios,

reflectindo o poderío económico da

clase burguesa industrial e mercantil

que os erixiu. Estamos nunha área

das que contan con maior vida

urbana, boa zona de restaurantes e

terrazas, sobre todo se tomamos a

confluencia coa rúa Colón e nos

encamiñamos cara á Alameda, bo

lugar para tomar un descanso e

admirar as súas árbores

centenarias, fontes, esculturas e

xardíns. Moi preto está o paseo das

Avenidas, que nos pon en contacto

con outro dos puntos máis

característicos de Vigo, o Porto

Deportivo e o Club Náutico, edificio

racionalista de 1944.

Continuamos o noso paseo pola rúa

Areal, de moita animación nocturna,

89VIGO

na que poderemos contemplar o

singular Edificio Bonín (1910). Na

confluencia con Serafín Avendaño

volvemos cara a García Barbón e

dende esta rúa chegamos á

céntrica estación de ferrocarril,

que nos pon en contacto cunha

das principais rúas da cidade, A

Gran Vía, buliciosa, comercial e

moi transitada. Nela aparecen

tres conxuntos escultóricos que

cómpre visitar pola súa

significación artística e porque

funcionan tamén como iconas

viguesas, son o Monumento ao

Traballo de Ramón Conde, a

Fonte dos Cabalos (Praza de

España) de Juan Oliveira e a

Porta do Atlántico (Praza de

América), de Silverio Rivas.

Unha vez na Praza de América,

punto de confluencia dun bo

número de grandes avenidas do

Vigo máis actual, dirixímonos pola

de Castrelos ao parque

homónimo, que ocupa unha

extensión de 24 Ha. Posúe un

gran auditorio ao aire libre e nel

está situado o Pazo de Lavandeira

(s. XVII), tamén coñecido como

Quiñones de León, sede do Museo

Municipal, e a xoia románica da

igrexa de Santa María de

Castrelos (s. XII). A súa visita é

moi recomendable por ser o

principal pulmón verde da cidade e

un lugar excepcional para o paseo

e o goce dos sentidos. Trala visita

tomamos o camiño de retorno,

volvendo sobre os nosos pasos á

Praza de América e seguindo

despois polas rúas da Coruña e

Beiramar para chegar de novo á

zona do Berbés, onde rematamos.
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Casa das Artes
Rúa Policarpo Sanz, 15.
Tel.: 986 439 525
www.vigo.org
Prezo: Entrada gratuíta.

92 VIGO

Principal centro de exposicións temporais do concello
de Vigo. É tamén sede da Fundación Laxeiro, da colec-
ción pictórica Luís Torras e do Arquivo Fotográfico
Pacheco, cun fondo de 140.000 imaxes sobre a cida-
de.

Espazo Colección Caixanova
Rúa Policarpo Sanz, 24-26, 1º.
Tel.: 986 120 078
www.coleccioncaixanova.com
Prezo: Entrada gratuíta.

Percorrido polas manifestacións plásticas xurdidas de
artistas galegos nos últimos 150 anos. O edificio que
alberga ao museo é un dos mellores exemplos vigueses
da arquitectura do s. XIX.

MUSEOS/CENTROS DE EXPOSICIÓN

Fundación Caixa Galicia
Rúa Policarpo Sanz, 21
Tel.: 986 815 077
www.fundacioncaixagalicia.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Situada nun edificio modernista de dúas fachadas cons-
truído en 1891 sobre planos do arquitecto Manuel Felipe
Quintana. Dedicada á promoción da cultura en múltiples
vertentes: exposicións de artes plásticas, esculturas,
bibliográficas, fotografía, deseño, historia, etc.

Fundación Laxeiro
Rúa Policarpo Sanz, 15, 3º.
Tel.: 986 438 475
www.laxeiro.es
Prezo: Entrada gratuíta.

A colección permanente recolle 62 pezas legado do artis-
ta plástico á cidade que ofrece unha panorámica bastan-
te completa da súa traxectoria. Ademais prográmanse
exposicións temporais que pretenden servir de apoio e
difusión á arte contemporánea e aos novos creadores.

Fundación Liste – Museo Liste
Rúa Pastora, 22.
Tel.: 986 236 767 / 986 244 698
www.museoliste.org
Prezo: 2,40 €

Museo etnográfico que conta con máis de dous mil
obxectos que recollen aspectos significativos da identi-
dade de Galicia,

MARCO. Museo de Arte 

Contemporánea de Vigo
Rúa Príncipe, 54.
Tel.: 986 113 900
www.marcovigo.com
Prezo: 3 €.

Exposicións temporais dedicadas á produción artística
recente nos seus máis variados campos creativos
(artes plásticas, arquitectura, vídeo, deseño, cine). Sala
de Proxectos dedicada á promoción de artistas emer-
xentes.

Museo Francisco Fernández del Riego
Praza da Princesa, 2.
Tel.: 986 226 459
Prezo: Entrada gratuíta.

Museo froito da doazón que o escritor Francisco
Fernández del Riego fixo á cidade. Conta con obras de
Castelao, Ovidio Murguía, Colmeiro, Laxeiro, Maside,
Seoane ou Din Matamoros. Fondo bibliográfico de máis
de 20.000 títulos.

Museo do Mar de Galicia
Avda. Atlántida, 160.
Tel.: 986 247 750
www. museodomar.com
Prezo: 5 €. Descontos a grupos, xubilados, pensionistas e 
menores de 16 anos.

Obra dos arquitectos Aldo Rossi e César Portela.
Situado nun xacemento arqueolóxico singular.
Exposición permanente dividida en dúas seccións: histo-
ria da industria pesqueira de Galicia e entidade da pesca
galega no momento actual. Conta tamén cun acuario
que presenta os ecosistemas existentes nas rías.

Museo municipal de Vigo 

“Quiñones de León”
Parque de Castrelos, s/n.
Tel.: 986 295 070 / 986 295 075
www.museodevigo.org
Prezo: Entrada gratuíta.

Atópase no Pazo de Quiñones de León (século XVII).
Érguese no parque de Castrelos. Sección de arqueolo-
xía dedicada a Vigo e a súa comarca. Pinacoteca coa
máis importante colección de pintura galega do século
XX, con obras de Maside, Lugrís, Colmeiro, Laxeiro,
Sucasas, etc.

VERBUM – Casa das palabras
Avenida de Samil, 17.
Tel.: 986 240 130
www.verbum.vigo.org
Prezo: 5 € (usuarios de tarxeta turística VigoCard 1 €). 
Descontos a grupos, xubilados e pensionistas.

O edificio é obra do arquitecto César Portela.
Estrutúrase en catro plantas unificadas por un lucerna-
rio que as atravesa, semellando un conxunto de caixas
chinesas que se conteñen unhas ás outras. É un museo
interactivo sobre todos os ámbitos relacionados coa
comunicación humana.
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HOTEIS

PAZO LOS ESCUDOS & HOTEL RESORT *****
Avda. da Atlántida, 106. Alcabre (Santa Baia).
Tel.: 986 820 820 www.pazolosescudos.com
AC PALACIO UNIVERSAL****
Cánovas del Castillo, 28.
Tel.: 986 449 250 www.ac-hotels.com
CIUDAD DE VIGO ****
Concepción Arenal, 5.
Tel.: 986 227 820 www.ciudaddevigo.com
COIA ****
Sanxenxo, 1.
Tel.: 986 201820 www.hotelcoia.com
GRAN HOTEL H.L.G. SAMIL ****
Avda. de Samil, 15.
Tel.: 986 240 000 www.hot-hlghotels.com
HESPERIA VIGO ****

(Calidade Turística)
Avda. da Florida, 60.
Tel.: 986 296 600 www.hoteles-hesperia.es
HUSA BAHÍA DE VIGO ****
Cánovas del Castillo, 24.
Tel.: 986 226 700 www.hotelbahiadevigo.com
NH PALACIO DE VIGO ****
Avda. García Barbón, 17-19.
Tel.: 986 433 643 www.nh-hoteles.com
TRYP LOS GALEONES ****
Avda. de Madrid, 21.
Tel.: 986 480 405 www.galeones.com

DURMIR

MERCAR
Vigo é un lugar excepcional para realizar todo tipo de compras. As rúas comerciais por excelencia son a Gran Vía,

Urzáiz e algunhas das súas rúas adxacentes, así como a rúa Príncipe preto da Porta do Sol, ou o centro comercial

Praza Elíptica, principal centro de ocio da cidade. Na Praza de América tamén aparece un centro comercial moi con-

corrido, o Centro Comercial Camelias. Pola súa banda, no Calvario, na rúa Fernando O Católico e as adxacentes ata

a rúa Ramón Nieto aséntanse máis de 500 establecementos cunha variada oferta comercial e de servizos.

Para mercar produtos típicos gastronómicos (xa sexan elaborados ou frescos) e artesanía ou téxtil, unha boa opción é ache-

garnos ao Mercado da Pedra na cidade vella, onde tamén se ofertan unha variada gama de produtos de importación.

Nas inmediacións da Praza da Constitución aparecen vestixios aínda hoxe das antigas rúas gremiais, como as dos ces-

teiros e a dos sombreireiros, onde se poden atopar produtos deste tipo e moitos establecementos dedicados á artesa-

nía e ourivería galega: o acibeche, a prata, os cestos, os encaixes de palillos, viños, etc.

Outra boa opción para as compras é o Centro Comercial Gran Vía na Finca do Conde, que conta cun gran hipermer-

cado, unha ampla zona de tendas de moda e complementos e unha gran área de ocio.

XANTAR
O mar é tamén o gran protagonista da mesa de Vigo. A gastronomía é esencialmente mariñeira, aparecendo como

pratos destacados todo tipo de peixe e mariscos de sabor incomparable. Non é unha materia prima na que se fagan

elaboracións complexas, senón que son cociñados de xeito sinxelo, con poucos condimentos para apreciar o seu

sabor e a súa calidade. Nos viños destacan os Albariños, en especial os do Condado.

Entre as mellores áreas para xantar ou picar algo atópanse por unha banda a Zona Vella, dende a Praza da Constitución ao

Porto. Neste espazo é unha experiencia única achegarse á rúa da Pescadería (A Pedra), onde as ostreiras ofrecen estes molus-

cos e outros mariscos para degustalos in situ. En Travesas hai unha boa concentración de establecementos ao redor da Praza

da Independencia. En Bouzas o mellor lugar é nos arredores da Praza de Abastos. Polo seu lado, no Calvario son bos lugares

as rúas adxacentes a Urzáiz. En Teis a referencia é a rúa Sanjurjo Badía, sobre todo a partir do mercado do Toural.

AMÉRICA ***
Aloxamento Senlleiro: Hotel en Casco Histórico
Pablo Morillo, 6.
Tel.: 986 438 922 www.hotelamerica-vigo.com
ENSENADA ***
Alfonso XIII, 11.
Tel.: 986 447 440 www.ibbhotels.com
IPANEMA ***
Vázquez Varela, 31-33.
Tel.: 986 471 344 www.hotelimpanema.com
MÉXICO ***
Vía Norte, 10
Tel.: 986 431 666 mexicohotel.com
TRES LUCES, LAS ***
Cuba, 19-21.
Tel.: 986 480 250 www.hotel3luces.com
ZENIT VIGO ***
Gran Vía, 1.
Tel.: 986 417 255 www.zenithoteles.com

APARTAMENTOS TURÍSTICOS

IPANEMA 
Victoria, 4.
Tel.: 986 443 218 www.hotelipanema.com
HUSA BAHÍA DE VIGO 
Avda. Cánovas del Castillo, 24.
Tel.: 986 226 700 www.hotelbahiadevigo.com

Máis información e outros aloxamentos en www.turgalicia.es

�

��
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BASE NÁUTICA DE O VAO
Estación Náutica de Vigo 
(Punto Pasion Playa).
Tel.: 986 446 060 / 669 419 129

CENTRO DE BUCEO CIESUB
Paseo Valentín Paz Andrade. Bouzas.
Tel.: 986 115 431

CINE CLUB LUMIÈRE
Doctor Cadaval 33, 4ºA.
Tel.: 986 220 910
www.lumierevigo.com

CRUCEIROS EN CATAMARÁN NAVIE-
RA MAR DE ONS
Estación marítima da Ría s/n.
Tel.: 986 225 272
Conexións regulares con Moaña (cada
hora), Cangas (cada media hora) e no
verán coas Illas Cíes (Parque
Nacional), aínda que o límite de visitas
diarias é de 2.200, por iso cómpre
reservar de antemán.

ESCOLA DE EQUITACIÓN A MURALLA
Camiño do Monte, 33 (Castrelos).
Tel.: 986 410 454

GOLF. Real Aero Club de Vigo 
(9 buratos)
Avda. do Aeroporto, s/n.
Tel.: 986 486 645
www.racvigo.com

IFEVI (INSTITUTO FERIAL DE VIGO)
Avda. do Aeroporto, 772.
Tel: 986 486 144 www.ifevi.es

REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
As Avenidas, s/n.
Tel.: 986 447 441

RUTAS PEONÍS GUIADAS
Servizo gratuíto municipal. 
Para máis información teléfono 
986 224 757

SERVIZO DE BUS TURÍSTICO
Tel.: 986 224 757
Saída da Estación Marítima. Consultar
outras paradas no teléfono de informa-
ción. O prezo da viaxe é de 7,50 € adul-
tos e 4 € nenos de 3-14 anos. Os bille-
tes son vendidos no propio bus.

SPA PAZO LOS ESCUDOS HOTEL
RESORT
Avda. da Atlántida, 106. 
Alcabre (Santa Baia).
Tel.: 986 820 820
www.pazolosescudos.com

TEATRO ENSALLE
Rúa Chile, 15.
Tel.: 986 485 609
Horario das funcións: Xoves e domingos
ás 21 h., venres e sábados ás 22 h.

TEMPUS AIR
Avda. do Aeroporto s/n.
Tel.: 670 505 858 / 986 268 298
Voos en avioneta

VIGO QUAD
Camiño Redondos s/n. 
San Andrés de Comesaña
Tel.: 680 311 125

VIGO ZOO
A Madroa, s/n.
Tel.: 986 267 783
www.vigozoo.com

O mar é o gran protagonista de Vigo, e
achegarse a el é doado, pois o munici-
pio conta con 45 areais de fina area e
augas mansas. Entre eles, o de Samil é
o máis coñecido, o máis longo (1.800
m.) e con 35 m. de anchura media e o
máis urbanizado, aínda que situado nas
aforas da cidade.

Cara o norte, e máis preto da cidade,
aparecen areais máis pequenos, pero
con moito encanto; son as praias de
Arganzada, O Cocho das Dornas, O
Tombo do Gato, Fontes, Santa Baia,
Carril e Bouzas. Augas a dentro, cara o
interior da ría e aos pés do monte da
Guía están os areais da Punta, Lagoa,
Areiño e Ríos. Outras praias importan-
tes, pero xa máis afastadas do centro
urbano, cara o sur, e en mar aberto,
están as de Foz, Calzoa, Fuchiños,

Fontaíña, O Vao, segundo areal vigués,
que conserva parte do seu sistema pri-
mixenio de dunas e conta con restos
arqueolóxicos romanos, Canido,
Sobreira, Portiño e outras.

Fronte a Vigo está un dos arquipélagos
do Parque Nacional das Illas Atlánticas
composto polas tres illas Cíes. Ao tra-
tarse dun espazo natural protexido e
estar despoboado, atopámonos con
praias virxes moi paradisíacas, algun-
has moi pequenas e escondidas como a
das Margaridas. Quizais a de máis
renome é a de Figueiras, coñecida
popularmente como a dos Alemáns, na
que se practica o nudismo. Están tamén
a da Cantareira e a máis importante, a
de Rodas, que ten máis de 1 km de lon-
xitude.

94 VIGO

Vigo presenta unha gran

variedade de ambientes

nocturnos nos que buscar

diversión. Podemos atopar

dende as tendencias máis

actuais a locais e áreas para

os máis maduros. As zonas

máis concorridas son as

situadas nas rúas Rosalía de

Castro e Areal; na Praza de

Portugal, Churruca, Alfonso

XIII e nas súas inmedia-

cións; así como na área de

As Travesas e por suposto

na Praia de Samil, que

conta cun gran ambiente

tanto na época estival como

na invernal.

Fundación “Barrié de la Maza” Museo “Quiñones de León”

A NOITE

Porta do Sol

Campus Universitario
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CIDADE SENLLEIRA

O visitante de Vigo ten unha oportunida-

de única de encontro coa natureza virxe,

achegarse ás Illas Cíes. Son tres illas situa-

das na entrada da Ría de Vigo e forman

parte do Parque Nacional das Illas

Atlánticas. Contan cun cámping e con

transporte regular en tempada alta que

traslada aos turistas ao arquipélago, con

varias viaxes ao longo do día, aínda que

debemos ter presente que hai unha limita-

ción de visitantes por día para reservar

con tempo a travesía. Lugar ideal para

gozar dun ambiente natural en praias

paradisíacas. Gran riqueza paisaxística, de

fauna (en especial aves mariñas) e flora.

Museo do Mar
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NON PERDERSE

REPRESENTACIÓN DA RECONQUISTA

Na Praza da Constitución (Zona Vella) celébra-

se o 28 de marzo a rememoración da loita dos

vigueses contra as tropas francesas en 1809.

FESTA DA CHEGADA DA PRIMAVERA

O segundo domingo de maio faise unha tea-

tralización simbólica da chegada da primave-

ra na Praza da Constitución.

FESTA DO SANTÍSIMO CRISTO DOS AFLIXI-

DOS DE BOUZAS

Festa de interese turístico que se celebra no

barrio vigués de Bouzas o terceiro domingo

do mes de xullo. Data do ano 1605. Entre os

variados actos destaca a Procesión do Cristo,

a Regata de Faluchos (embarcacións tradicio-

nais) e un Festival Pirotécnico.

FESTIVAL PARA VIGO ME VOY

Festival de música latina que se celebra

durante xullo e agosto, con múltiples concer-

tos de figuras de primeira fila.

FESTAS DO CRISTO DA VITORIA

A concorridísima procesión que saca ao

patrón da cidade o primeiro domingo de

agosto polas rúas para agradecer a vitoria

sobre os franceses a comezos do s. XIX dá

inicio á “Semana Grande de Vigo”.

ARE-MORE. FESTIVAL DE MÚSICA DE VIGO

Durante o último trimestre do ano celébran-

se en torno a vinte concertos de música clási-

ca de todos os tempos con intérpretes de pri-

meiro nivel.

OFICINAS DE TURISMO

MUNICIPAIS

Praza do Rei, s/n. Tel.: 986 810 199

Oficina de Turismo da Pedra. Teófilo Llorente, 5. Tel.: 986 224 757

XUNTA DE GALICIA

Cánovas del Castillo, 22. Tel.: 986 430 577

INFORMACIÓN XERAL SOBRE A CIDADE

Tel.: 010

AEROPORTO DE PEINADOR

Avda. do Aeroporto, s/n. Tel.: 986 268 200

Situado a 10 km do centro da cidade.

AUTOBÚS AO AEROPORTO / AUTOBUSES URBANOS

VITRASA.

Información sobre horarios no teléfono 986 207 474

ESTACIÓN DE AUTOBUSES

Avda. de Madrid, s/n. Tel.: 986 373 411

INFORMACIÓN SOBRE OS CAMIÑOS DE FERRO

www.renfe.es

ESTACIÓN: Avenida de Madrid, 57.

INTERNACIONAL: 902 243 402

NACIONAL: 902 240 202

SERVIZO DE TAXIS

CENTRAL DE RADIO TAXI 

Tel.: 986 470 000 / 986 470 033

RADIO TAXI SERVIZOS 

Tel.: 986 272 829

RADIO TAXI VIGO 

Tel.: 986 252 700 / 986 272 900 /

986 266 377

información
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