Catálogo de actividades
e servizos turísticos
Moi cerca de Santiago

Este Catálogo de Actividades e Servizos Turísticos foi elaborado
por Área Santiago, grupo de dezaseis Concellos, no que se atopa
Santiago de Compostela e os municipios do seu arredor, que ten
por obxectivo a promoción turística conxunta desta zona do
interior de Galicia e dos seus múltiples atractivos.
Os municipios integrantes son A Estrada, Arzúa,
Boqueixón, Lalín, Melide, O Pino, Oroso, Padrón,
Rois, Santiago de Compostela, Silleda, Touro,
Trazo, Val do Dubra, Vedra e Vila de Cruces.
O presente Catálogo ten o obxectivo de ofrecer
aos organizadores de viaxes unha guía detallada
de proveedores de visitas e actividades no territorio
de Área Santiago.

COMO EMPREGAR ESTE
CATÁLOGO
As

empresas

provedoras

de

actividades

e servizos que aquí se inclúen aparecen
clasificadas en función da temática de interese
en: 1. gastronomía, 2. enoturismo, 3. cultura,
4. artesanía, 5. pazos e xardíns, 6. natureza,
7. deporte e aventura, 8. turismo educativo e
familiar, 9. saúde e benestar.
Este catálogo presta especial atención

ao

Camiño de Santiago e aos seus diferentes
trazados (Francés, Portugués, Inglés, etc.) que
entre todos suman máis de 300 km no territorio
dos municipios do grupo Área Santiago. As
empresas provedoras de servizos que están
a menos de 10 km. están identificadas cun
pictograma que reflicte a distancia ao mesmo.
As posibilidades que ofrece o territorio rural
dos arredores de Santiago son especialmente
aptas

e

recomendables

para

centros

educativos e familias. Por iso, a maiores das
actividades recollidas na sección turismo
educativo e familiar, cómpre consultar todas
as fichas nas que apareza o pictograma

POR FAVOR, TEÑA EN
CONTA
A información aquí contida está suxeita a
variacións que non dependen do Grupo
Área Santiago, e baseada na información
dispoñible no momento da publicación
(decembro

2016).

actualizada,

contacte

Para

información

directamente

co

provedor do servizo ou actividade, consulte
a web www.areasantiago.es ou diríxase ás
nosas oficinas nas señas máis abaixo.

específico para ese tipo de público.

Os datos de accesibilidade, distancia ao

A accesibilidade foi medida a partir das

Camiño de Santiago, e prezos son os

seguintes variables: entrada, interior e/ou

facilitados polos provedores de actividades

actividade e baños accesibles. Soamente en

e visitas no momento da recolleita de datos.

caso de resposta afirmativa ás tres preguntas

Os prezos inclúen IVE onde é aplicable.

considerouse

actividade/recurso

Contacte directamente co provedor do

accesible, nese caso aparece o pictograma

servizo para coñecer as condicións finais de

correspondente.

contratación.

como

ÁREA SANTIAGO
Oficina central en:
Turismo de Santiago de Compostela
Rúa do Vilar, 63
15705 Santiago de Compostela (España)
T: (+34) 981 555 129
info@areasantiago.es
www.areasantiago.es
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GASTRONOMÍA

GASTRONOMÍA

COOPERATIVA
MONTE CABALAR

Escola Somoza – A Somoza.
36681 A Estrada (Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:

42.664354, -8.483935

RESERVA PREVIA: Si

638 104 442 / 638 104 443

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 40
persoas

Luns a domingo

TARIFAS: Gratuíto
ana@montecabalar.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 2 h

www.montecabalar.com

DESCRICIÓN:
A Cooperativa Monte Cabalar, dedicada á cría de poldro, tenreira e porco celta, ofrece unha
experiencia de contacto directo cos animais. É posible pasear entre eles en liberdade, ao mesmo
tempo que se goza das vistas panorámicas na zona.
As visitas guiadas de Monte Cabalar, que se desenvolven sempre que o tempo o permita, inclúen
unha ruta polo monte con visita ao terreo da cooperativa e degustación de produtos elaborados
coas carnes dos animais criados no monte.

QUESERÍAS DANIEL TORRES EL LABRADOR ESTRADENSE

Ponte Liñares, 11 – Callobre.
36688 A Estrada (Pontevedra)
42.700694, -8.451070

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 11.00 a 14.00 h. Posibilidade
de visitas a grupos fóra de horario.
RESERVA PREVIA: Si

986 570 705

GRUPO: Máximo 20 persoas
TARIFAS: Gratuíto

info@queseriasdanieltorres.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

www.queseriasdanieltorres.com

DESCRICIÓN:
Esta empresa con máis de 70 anos de vida encárgase da elaboración de queixos das Denominacións
de Orixe Tetilla e Arzúa-Ulloa baixo a marca El Labrador Estradense, ademais doutros queixos.
Nas súas instalacións pódese coñecer todo o proceso de fabricación: desde a chegada do leite
ata a obtención do derivado.
A visita guiada tamén inclúe unha degustación de produtos das D.O. Tetilla e Arzúa-Ulloa xunto
cos outros queixos que tamén produce: de barra, graxo madurado, graxo tenro e o semicurado
A Ponte Vella.

OBSERVACIÓNS:
O inicio da visita depende da hora de chegada do leite.
A fabricación do queixo realízase de 11.00 a 14.00 h.

CENTRO DE DIVULGACIÓN
DO QUEIXO E DO MEL

Feira Nova - Santa María. 15819
Arzúa (A Coruña)
42.933054, -8.159765

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a
18.00 h
RESERVA PREVIA: Si

981 508 142
aga@queixoemel.org
www.queixoemel.org

GRUPO: Mínimo 15 persoas, máximo 25
persoas. Se o grupo está composto por máis
de 25 persoas dividen en grupos entrando
por quendas á visita.
TARIFAS: Consultar condicións
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Este centro de divulgación sobre o Queixo de Arzúa-Ulloa e o Mel de Galicia aborda a importancia
destes dous produtos desde varios puntos de vista: o mundo do queixo e das abellas, os usos
e propiedades destes alimentos, as formas de elaboralos e a súa evolución desde a antigüidade
ata hoxe en día. Tamén mostra a vinculación destes produtos coa cultura e as tradicións da
sociedade rural galega.
As instalacións contan cun espazo de museo interpretativo, unha biblioteca apícola, unha
sala multiusos, unha cociña-laboratorio e unha tenda. Hai visitas guiadas tanto ao Centro de
Divulgación como á Cooperativa Erica Mel, que ten a súa sede no propio centro.

O ENREDO DO ABELLEIRO MUSEO VIVENTE DO MEL

Portodemouros. 15810 Arzúa (A
Coruña)
42.857029, -8.194728

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 11.00 a 14.00 h e de 16.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Si

981 508 072 / 646 387 863
info@abelleiro.com
www.abelleiro.com

GRUPO: Máximo 25 persoas. Se o grupo está
composto por máis de 25 persoas dividen
en varios grupos entrando por quendas
simultáneas á visita / actividade.
TARIFAS: Visita guiada e degustación: 2 €,
Obradoiros: 3 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: 30 minutos

DESCRICIÓN:
Este museo ofrece unha visión integral da actualidade da apicultura galega, da que esta zona
é un dos principais expoñentes, e está orientado ás familias, escolares, ao público consumidor
e ás persoas con curiosidade por coñecer as historias que agocha esta actividade de tradición
ancestral.
O Enredo do Abelleiro ofrece visitas guiadas, degustacións, catas e obradoiros ao redor do mel.

QUEIXERÍA BARRAL

A Riba, 6 – Pantiñobre. 15819
Arzúa (A Coruña)
42.909732, -8.187996

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres a partir das 17.30 h. Posibilidade
de visita a grupos fóra do horario.
RESERVA PREVIA: Si

981 500 928

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 30
persoas.

info@queixosbarral.com

TARIFAS: De 0 a 3 anos: gratuíto. De 3 a 12
anos: 3 €. Maiores de 12 anos: 5 €

www.queixosbarral.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Nas instalacións da Queixería Barral obsérvase todo o proceso de produción do queixo: desde
a chegada do leite fresco, obtido diariamente das explotacións gandeiras da comarca, ata o
produto final listo para a súa venda.
As visitas guiadas rematan cunha degustación de varios tipos de queixos desta empresa, que
elabora produtos das Denominacións de Orixe Arzúa-Ulloa e Tetilla.

BO-QUEIXO

Orto, 2. 15881 Boqueixón
(A Coruña)
42.800811, -8.419003

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 09.00 a 14.00 h e de 16.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Si

619 604 895 / 981 515 751
boqueiboqueixo@gmail.com

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 25
persoas. Se o grupo está composto por
máis de 25 persoas dividen en varios grupos
entrando por quendas á visita.
TARIFAS: 2 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Esta fábrica de queixos que elabora pezas de 1 e 3 quilos mostra o proceso de fabricación nas
Denominacións de Orixe Tetilla e Arzúa-Ulloa e dá a oportunidade de saborear as distintas
variedades de produto que ten no mercado.
A empresa ofrece visita guiada ás instalacións con degustación dos seus queixos, elaborados con
leite de vaca enteiro e pasteurizado.

OBSERVACIÓNS:
A produción de queixo realízase os luns, mércores e venres.

LÁCTEOS ANZUXAO

Madriñán, 2. 36512 Lalín
(Pontevedra)
42.710147, -8.188208

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a
20.00 h
GRUPO: Máximo 60 persoas

986 794 135

TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:

info@lacteosanzuxao.com

DURACIÓN: 30 minutos

www.lacteosanzuxao.com

DESCRICIÓN:
Esta queixería tradicional atópase no Pazo de Anzuxao, un dos exemplos máis representativos
da arquitectura civil tradicional da zona. Ademais da área onde se producen os queixos, das
Denominacións de Orixe Tetilla e Arzúa-Ulloa, no recinto hai xardíns e capela.
O itinerario guiado inclúe a proxección dun breve vídeo, a observación do proceso de elaboración
do queixo a través dunha cristaleira e unha degustación, para concluír cunha visita libre aos
xardíns e á capela.

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase notificar con antelación a visita de grupos.

TENDA XEBRE

Praza do Convento. 15800 Melide
(A Coruña)
42.915201, -8.016510
981 505 723

DÍAS E HORARIOS:
Outubro a maio: luns a venres de 10.00
a 14.00 h e de 16.30 a 20.00 h. Sábado e
domingo de 10.30 a 14.00 h. Xuño a setembro:
luns a venres de 10.00 a 14.00 h e de 17.00 a
21.00 h. Sábado e domingo de 10.30 a 14.00 h

xebretenda@gmail.com

RESERVA PREVIA: Si

www.tendaxebre.es

GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 15
persoas
TARIFAS: Consultar condicións
IDIOMAS:
DURACIÓN: 45 minutos

DESCRICIÓN:
En consonancia co seu propio nome (que significa puro, auténtico e tamén é sinónimo de calidade)
en Xebre pódese degustar unha ampla variedade de alimentos locais, artesáns, ecolóxicos e
delicatessen. O seu produto estrela é o queixo de vaca de Quesería Varela, da Denominación de
Orixe Protexida Arzúa-Ulloa.
O establecemento conta con cafetería e busca sensibilizar a sociedade sobre a alimentación
saudable, ecolóxica e artesá. Ofrece catas e degustacións de queixos con acompañamento doce
e salgado, bebida (viño, auga e cervexa artesanal) e infusións. Tamén vende artigos a granel,
produtos autóctonos de Denominacións de Orixe e Indicacións Xeográficas Protexidas, aceite
galego, infusións ecolóxicas, conservas e chocolates artesáns.

A PEMENTEIRA

Polígono Picusa, Vial F, Nave 2A.
15900 Padrón (A Coruña)
42.741037, -8.647584

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 15 persoas, máximo 30
persoas
TARIFAS: 5 €

981 811 318

IDIOMAS:
DURACIÓN: 2 h

info@apementeira.com
www.apementeira.com

DESCRICIÓN:
A Pementeira é unha iniciativa que nace da unión de 23 agricultoras da Denominación de
Orixe Protexida Pemento de Herbón (os coñecidos “pementos de Padrón”) para os procesos
de envasado e comercialización, aínda que tamén apostan pola innovación de produto, con
elaborados como a marmelada de pemento de Herbón.
Na época de produción (entre xuño e outubro) hai visitas guiadas onde se mostran as plantacións
e a nave onde se envasan os pementos, no polígono padronés da Picusa. Tamén inclúen
degustación de pementos de Herbón.

OBSERVACIÓNS:
Plantacións e nave de envasado visitables só en época de pemento (de xuño a outubro).

AGRICULTURA ECOLÓXICA
CARMEN PAZOS

Socastro, 11 – Herbogo. 15911 Rois
(A Coruña)
42.782165, -8.713216

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 25
persoas
TARIFAS: 10 €

630 167 138

IDIOMAS:

carmensocastro@hotmail.com

DURACIÓN: De 2 a 4 h. Consultar condicións
do obradoiro

DESCRICIÓN:
Carmen Pazos é unha labrega que, ademais de dedicarse á produción e venda de produtos
agrícolas, traballa para dar a coñecer o campo galego e a vida na aldea, así como a produción
ecolóxica.
Especializada na produción e venda de produtos ecolóxicos, Carmen Pazos ofrece talleres
didácticos a través dos que transmitir esa cultura da agricultura ecolóxica pola que traballa.

FOGAR DO SELMO

Casal de Poño - Urdilde. 15281
Rois (A Coruña)

RESERVA PREVIA: Si

42.832279, -8.754328

TARIFAS: Visita sen degustación: 5 €, visita
con degustación: 12 €

981 805 269

IDIOMAS:

GRUPO: Máximo 30 persoas

DURACIÓN: 1 h
reservas@fogardoselmo.com
www.forgardoselmo.com

DESCRICIÓN:
Este aloxamento rural situado no medio dunha aldea, en plena natureza e moi preto duns muíños
restaurados, é unha casa de labranza galega que combina elementos tradicionais da vida no
campo xunto con algúns dos mellores exemplos da gastronomía autóctona.
A casa rural ten 10 cuartos, unha granxa de porco celta e de Galo de Mos, unha horta ecolóxica
e un restaurante que ofrece pratos cociñados con produtos cultivados e criados na propiedade.
O establecemento ofrece visitas guiadas á granxa e á contorna da casa, en cuxo interior se
conservan apeiros de labranza restaurados.

OBSERVACIÓNS:
A visita inclúe a degustación de produtos elaborados na propia casa e viño galego.

ENOTURISMO

ENOTURISMO

SIDRA RIBELA

Trabadela, 12 – Santa Mariña
de Ribela. 36687 A Estrada
(Pontevedra)
42.634585, -8.417588

DÍAS E HORARIOS:
Venres a domingo de 12.00 a 14.00 h e de 17.00
a 19.00 h
RESERVA PREVIA: Si

655 112 386
jesusarmenteros@ribela.es

GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 10
persoas. Consultar condicións para grupos
superiores a 10 persoas.
TARIFAS: 5 €

www.ribela.es

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Ribela ofrece unha experiencia ao redor da sidra que comeza na finca onde se recollen as mazás
para rematar nunha cata comentada. O obxectivo deste itinerario é poder comprender o proceso
de elaboración desta ancestral bebida.
A empresa fai visitas guiadas que inclúen os terreos onde medran numerosas variedades de
maceiras, a construción rústica onde está o lagar e unha cata comentada das cinco variedades
de sidra que produce (algunhas para escanciar e outras que non o precisan).

PAZO DE ARRETÉN

Arretén - Iria Flavia. 15917 Padrón
(A Coruña)

RESERVA PREVIA: Si

42.746019, -8.646428

IDIOMAS:

GRUPO: Mínimo 20 persoas

981 811 312
hotel@hscala.com
www.hscala.com

DESCRICIÓN:
Este pazo atópase entre os máis destacados da historia da literatura galega e española, pois a
ilustre escritora Rosalía de Castro pasou nel parte da súa vida. A propiedade foi levantada no
século XVI por unha das familias fidalgas máis coñecidas de Galicia, os Bermúdez de Castro.
Actualmente os viñedos producen a uva coa que se elabora o viño Pazo Arretén da D.O. Rías
Baixas, subzona do Ulla e o vermú St. Petroni.
Ofrece visitas guiadas para o público xeral e tamén para escolares podendo rematar con cata e
degustación do albariño.

OBSERVACIÓNS:
Consultar condicións de horarios, grupos e tarifas así coma o acceso en autobús grande.

VERMUTERÍA DE GALICIA VERMÚ ST. PETRONI

Pazos. 15900 Padrón (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres

42.764828, -8.697224

RESERVA PREVIA: Si

981 060 013

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 30
persoas
TARIFAS: 20 €

info@vermupetroni.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 3 h

www.vermupetroni.com

DESCRICIÓN:
Vermutería de Galicia ofrece unha experiencia que conxuga os trazos definitorios da empresa:
a herdanza duns devanceiros vinculados ao mundo das bebidas espirituosas e do viño, o
compromiso cunhas materias primas de primeira calidade, a vocación por conservar a tradición,
o arraigo cultural con Galicia e a terra de Padrón e a homenaxe á ilustre escritora galega Rosalía
de Castro.
A empresa organiza itinerarios guiados que inclúen degustación de viño e vermú e nos que
se visitan varias localizacións: a destilería (dependendo da época do ano), a adega onde se
elaboran os xenuínos vermús e o Pazo Arretén, unha propiedade do século XVI na que Rosalía de
Castro pasou parte da súa vida e onde se atopan os viñedos de uva albariña coa que se elabora
o produto.

OBSERVACIÓNS:
Posibilidade de visitas guiadas en inglés.

ADEGA VALDÉS

Tomodo. Finca As Regas - Santa
Cruz de Ribadulla. 15885 Vedra
(A Coruña)
42.755727, -8.427316

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 09.00 a 12.00 h e de 15.30 a
18.30 h. Excepto en agosto.
RESERVA PREVIA: Si

981 512 439 / 981 819 083

GRUPO: Mínimo 2 persoas
TARIFAS: 15€

luiscid@gundian.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h 30 minutos

www.adegavaldes.com

DESCRICIÓN:
Dedicada á elaboración e comercialización de viños D.O. Rías Baixas, Adega Valdés é o reflexo da
vocación e o traballo da familia Valdés. No ano 2001, coa ampliación da D.O. Rías Baixas á zona
do Ulla, fúndase a actual Adega, que xunta a tradición familiar coas máis vangardistas técnicas
de elaboración vitivinícola. Cunha produción superior ás 200.000 botellas anuais, Adega Valdés
ven consolidando a súa imaxe e o seu viño Gundián no mercado nacional e aposta na actualidade
pola súa expansión internacional.
Ofrece visita guiada na compaña do enólogo da bodega aos viñedos, ao pazo e á bodega; para
a observación de todo o proceso de elaboración do viño. A continuación realízase unha cata
comentada. Obséquiase a todos os visitantes cunha botella de viño Gundián, que recibiu o
premio ao Mellor Albariño Rías Baixas 2014.

AGUARDIENTES DE GALICIA

San Pedro de Sarandón. 15885
Vedra (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 09.00 a 14.00 h

42.752814, -8.475380

RESERVA PREVIA: Si

981 502 100
info@aguardientesdegalicia.com

GRUPO: Mínimo 2 persoas, máximo 15
persoas. Se o grupo está composto por
máis de 15 persoas dividen en varios grupos
entrando por quendas á visita.
TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Esta empresa, situada na comarca vitivinícola da D.O Rías Baixas, subzona Ribeira do Ulla, destila,
embotella e comercializa licores e augardentes tradicionais de Galicia. Tamén elabora e embotella
outras bebidas formuladas a base de augardentes e herbáceos propios, como a xenebra Platú e
o vodka Nordés.
A empresa ofrece visitas ás instalacións, onde se pode observar todo o proceso de elaboración
destas bebidas espirituosas. Tamén se poden degustar as augardentes e licores que alí se destilan,
das Indicacións Xeográficas Protexidas Augardente de Galicia, Augardente de Herbas de Galicia,
Licor de Herbas de Galicia e Licor Café de Galicia.

BODEGA Y VIÑEDOS
PAZO DE GALEGOS

Galegos, 6. 15885 Vedra (A
Coruña)
42.784779, -8.435575

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo, excepto na temporada de
vendima.
RESERVA PREVIA: Si

981 512 217

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 55
persoas

bodega@pazodegalegos.com

TARIFAS: 5 €
IDIOMAS:

www.pazodegalegos.com

DURACIÓN: 1 h 30 minutos

DESCRICIÓN:
Situado no alto do val do Ulla, este pazo onde viviu Antonio López Ferreiro, canónico da Catedral
de Santiago e descubridor da tumba do Apóstolo, actualmente é un hotel con viñedos polos que
se pode pasear, e onde se atopa unha cepa con máis de 400 anos. Ademais das viñas, tamén hai
camelias e un magnolio centenario.
O establecemento ofrece visitas guiadas aos viñedos e á bodega nas que se inclúe unha cata
comentada. Tamén existe a posibilidade de aloxamento no hotel, que posúe 9 habitacións, cada
unha cun estilo propio e que, mantendo a temática do mundo do viño, levan nomes de uvas
autóctonas. Ademais conta cun restaurante con servizo para comidas e ceas previa reserva.

CASTROBREY

Camanzo. 36587 Vila de Cruces
(Pontevedra)

RESERVA PREVIA: Si

42.790122 / -8.326878

TARIFAS: 15 €

GRUPO: Máximo 25 persoas
IDIOMAS:

986 411 612 / 986 583 643

DURACIÓN: 2 h 30 minutos

bodegas@castrobrey.com
www.castrobrey.com

DESCRICIÓN:
Adega familiar da Denominación de Orixe Rías Baixas e situada na subzona Ribeira do Ulla, o seu
bo facer acumula máis de 30 anos e o traballo de tres xeracións. A singularidade das súas cepas
vén dada por unha orografía con suaves pendentes, polas características do solo e tamén polo
clima húmido e morno desta zona.
O establecemento ofrece visitas guiadas a través das que descubrir a historia da adega, as súas
viñas e o cuarto de destilados, onde se producen os caldos que a empresa lanza ao mercado con
nomes tan evocadores como Sin Palabras ou Nice To Meet You. O percorrido remata cunha cata
e inclúe o agasallo dunha botella.

CULTURA

CULTURA

CENTRO DE INTERPRETACIÓN
DO PICO SACRO

Cachosenade. 15881 Boqueixón
(A Coruña)
42.804666, -8.462493

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 08.00 a 15.00 h. Posibilidade
de visita a grupos fóra de horario.
RESERVA PREVIA: Si

981 513 061
boqueixonturismo@gmail.com
www.boqueixon.com

GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 25
persoas. Se o grupo está composto por máis
de 25 persoas, dividen en varios grupos
entrando por quendas á visita.
TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Nas instalacións deste centro explícase a orixe e formación do Pico Sacro desde o punto de vista
da xeoloxía, pero tamén as lendas e referencias literarias asociadas a este monumento natural.
Igualmente, móstrase a súa importancia relixiosa, en especial a relación coa cultura xacobea.
O centro de interpretación conta con paneis ilustrativos e un vídeo explicativo, e pode percorrerse
de xeito libre ou a través de visitas guiadas.

CASA DO PATRÓN

Codeseda, 7- Doade. 36519 Lalín
(Pontevedra)
42.608403, -8.132584

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 10.00 a 14.00 h e de
16.00 a 19.00 h
RESERVA PREVIA: Si

986 692 203
info@museocasadopatron.com
casadopatron@gmail.com
www.museoetnografico.net
www.restaurantetematico.org

GRUPO: Máximo 50 persoas. Se o grupo está
composto por máis de 50 persoas dividen en
varios grupos entrando por quendas á visita.
TARIFAS: Centro etnográfico: de 0 a 5 anos:
gratuíto. Grupos inferiores a 25 persoas:
2 €. Grupos superiores a 25 persoas: 1 €.
Grupos de colexios: 1 €. Obradoiros: consultar
condicións.
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h 30 minutos

DESCRICIÓN:
Museo rural onde se mostran pezas etnográficas procedentes de toda Galicia, a través das
cales se fai un repaso pola historia deste territorio nos últimos tres séculos: as antigas escolas,
as tabernas, os fornos, os hábitos de vida e os oficios tradicionais. Tamén posúe unha sala de
arqueoloxía na que se expoñen os achados no castro de Doade, situado nas inmediacións.
A Casa do Patrón ofrece visitas guiadas polas salas de etnografía, nas que se inclúe a proxección
dun audiovisual. Así mesmo, organiza obradoiros (pan, queixo, cestería, barro, xogos tradicionais,
tecido manual, reciclaxe de papel) e conta cun restaurante de cociña tradicional caseira que
funciona baixo reserva previa.

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase notificar con antelación a visita libre de grupos.

CASTRODEZA

Praza de Galicia, 1. 36500 Lalín
(Pontevedra)
42.660884, -8.116484
986 781 608 / 986 096 670
castrodeza@depo.es
www.castrodeza.depo.es

DÍAS E HORARIOS:
Setembro a xaneiro, xullo e agosto: martes
a domingo de 10.00 a 15.00 h. Febreiro a
xuño, Semana Santa, festivos e Nadal: martes
a domingo de 10.00 a 14.00 h e de 15.00 a
18.00 h. Fins de semana de abril, maio e xuño,
Semana Santa e festivos: sábado e domingo
de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a 20.00 h.
RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Máximo: 30 persoas. Se o grupo está
composto por máis de 30 persoas, dividen en
varios grupos entrando por quendas á visita.
TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Espazo de divulgación e posta en valor da cultura castrexa, Castrodeza está equipado con
novas tecnoloxías para ofrecer unha experiencia atractiva e innovadora arredor do patrimonio
arqueolóxico e cultural da comarca do Deza. O recinto divídese en catro zonas segundo distintas
temáticas: territorio e paisaxe; a relación entre o imaxinario popular e a cultura castrexa, os mitos
e lendas na cultura popular e a alimentación da época.
A visita pode facerse libremente ou cun guía especializado encargado de mostrar os principais
recursos arqueolóxicos desta comarca, profundamente marcada pola cultura castrexa. Castrodeza
tamén organiza talleres sobre vestimenta e armas da época, a evolución da paisaxe, o traballo no
laboratorio arqueolóxico e a gastronomía. As actividades adáptanse segundo o tipo de público
participante.

MUSEO GALEGO DA MARIONETA
E PAZO DE LIÑARES

Liñares – Prado. 36512 Lalín
(Pontevedra)
42.680025, -8.191681

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 11.00 a 14.00 h e de 17.00
a 20.00 h
RESERVA PREVIA: Si

618 015 773 / 986 181 426

GRUPO: Máximo 20 persoas
TARIFAS: Gratuíto

www.lalin.gal

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
O Pazo de Liñares é unha edificación de estilo barroco do século XVII que alberga o Museo Galego
da Marioneta. O recinto expositivo conta cunha mostra permanente en continuo crecemento e
cunha biblioteca especializada na temática das marionetas.
O inmoble está declarado como Ben de Interese Cultural (BIC) e nel pódense realizar tanto
visitas libres como guiadas. Como curiosidade, no seu interior atópase a pía na que foi bautizado
Joaquín Loriga, un dos heroes da aviación española. No exterior, os antigos edificios do alpendre
e do forno albergan actualmente o laboratorio arqueolóxico da Deputación de Pontevedra, cuxas
dependencias non son visitables.

OBSERVACIÓNS:
Aconséllase notificar con antelación a visita libre de grupos.

MUSEO MUNICIPAL RAMÓN
MARÍA ALLER ULLOA

Rúa Ramón Aller, 9. 36500 Lalín
(Pontevedra)
42.661293, -8.113325

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 10.00 a 14.00 h e de 16.00 a
21.00 h. Posibilidade de visita a grupos fóra de
horario.

986 784 004

RESERVA PREVIA: Si

museo@lalin.org

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 50
persoas
TARIFAS: Gratuíto

www.lalin.gal

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Na casa onde o astrónomo e sacerdote Ramón María Aller Ulloa pasou a meirande parte da
súa vida atópase o primeiro observatorio astronómico que houbo en Galicia, actualmente
recuperado e dotado cun telescopio moderno para a realización de actividades divulgativas. Nos
traballos de restauración, que incluíron unha cúpula de apertura e xiro automáticos, respectouse
o revestimento de madeira orixinal.
Ademais, no inmoble pode visitarse o despacho de Ramón María Aller así como diversos
obxectos doutros fillos ilustres de Lalín: hai unha exposición permanente de Laxeiro, un dos
grandes pintores galegos do século XX e obxectos persoais de Joaquín Loriga, heroe da aviación
española.

CASA MUSEO
ROSALÍA DE CASTRO

A Matanza – Iria Flavia. 15917
Padrón (A Coruña)
42.738221, -8.652342
981 811 204
fundacion@rosaliadecastro.org
www.rosaliadecastro.org

DÍAS E HORARIOS:
Xullo a setembro: martes a sábado de 10.00 a
14.00 h e de 16.00 a 20.00 h. Outubro a xuño:
martes a sábado de 10.00 a 13.30 h e de 16.00
a 19.00 h. Luns pechado. Domingo e festivos
de 10.00 a 13.30 h.
TARIFAS: Individuais: 2 €. Grupos (a partir de
20 persoas): 1,50 €. Colexios de 0 a 6 anos:
gratuíta, maiores de 6 anos: 1 €.
IDIOMAS:
DURACIÓN: Audioguía de 10 minutos

DESCRICIÓN:
A casa onde Rosalía de Castro pasou os últimos anos da súa vida é actualmente un museo de
visita libre no que se pode facer un percorrido polos acontecementos que marcaron a vida desta
ilustre muller, escritora indispensable no panorama literario do século XIX e quen, ademais, foi
unha das primeiras en escribir en galego. As instalacións inclúen a recreación dunha casa rural
situada entre os estilos labrego e fidalgo e tamén uns xardíns. Estas zonas verdes forman parte
da Ruta da Camelia, un circuíto de xardíns de interese turístico, histórico e artístico vinculados a
esta flor.
A Fundación Rosalía de Castro ofrece a posibilidade de facer percorridos para escolares e dispón
de materiais específicos para desenvolvelas.

OBSERVACIÓNS:
Audioguía explicativa da planta baixa nos idiomas galego, castelán e inglés.

CONVENTO DE SAN ANTONIO
DE HERBÓN

Aldea Rego da Manga, 55. 15915
Padrón (A Coruña)

RESERVA PREVIA: Si
IDIOMAS:

42.732675, -8.631262
981 811 779
honrubialetradoofm@gmail.com

DESCRICIÓN:
Lugar de espiritualidade, tradición, gastronomía e cultura, este conxunto arquitectónico da
comunidade franciscana está declarado Ben de Interese Cultural (BIC). Entre os seus atractivos
atópase a igrexa de Santo Antonio (cun retablo maior recentemente restaurado), o claustro, o
antigo refectorio e os xardíns de especies centenarias, entre as que destacan as camelias e unha
palmeira recoñecida como árbore senlleira de Galicia. Outro elemento de interese é a fonte de
San Francisco, situada nun alto desde onde se pode contemplar todo o conxunto monumental.
Este convento tamén ten que ver coa gastronomía: posúe fortes vencellos coa cultura do
pemento de Herbón (o coñecido “pemento de Padrón”) e está próximo ás beiras do río Ulla, onde
se atopan as pesqueiras da lamprea. Ofrece visitas que inclúen a igrexa, diversos espazos do
convento, os xardíns e a saída cara ás pesqueiras do Ulla. Nos meses de verán acolle peregrinos
do Camiño de Santiago nunha parte das súas instalacións.

OBSERVACIÓNS:
Consultar condicións de horarios, grupos e tarifas así coma o acceso en autobús grande.

FUNDACIÓN
CAMILO JOSÉ CELA

Santa María, 22 - Iria Flavia. 15917
Padrón (A Coruña)
42.745980, -8.655869
981 812 425 / 981 810 348
iriaflavia@fundacioncela.com
visitas@fundacioncela.com
www.fundacioncela.wordpress.com

DÍAS E HORARIOS:
Setembro a xuño: martes a sábado e 10.00 a
14.00 h e de 16.00 a 19.00 h. Xullo e agosto:
martes a sábado de 10.00 a 14.00 h e de 16.00
a 20.00 h. Visitas guiadas a cada hora en punto.
Posibilidade de visita a grupos fóra de horario.
GRUPO: Máximo 40 persoas. Se o grupo está
composto por máis de 40 persoas, dividen en
varios grupos entrando por quendas á visita.
TARIFAS: Xeral: 2,40 €, reducida: 1,20 €,
consultar colectivos de entrada gratuíta.
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Fundación que se pode visitar libremente ou a través de visitas guiadas polas diferentes salas do
museo, no cal se recolle a vida e obra do Premio Nobel Camilo José Cela. As instalacións están
situadas na parroquia de Iria Flavia, a terra que viu crecer ao ilustre escritor, e inclúen biblioteca,
hemeroteca, epistolario, manuscritos e pinacoteca; así como legados doutros persoeiros da
cultura española da segunda metade do século XX. Ademais das visitas guiadas xerais, ofrécense
itinerarios didácticos para nenos e nenas: contan con material específico e unha web propia.
O museo está situado nas Casas dos Coengos (s. XVIII), que foron construídas para residencia
dos eclesiásticos e que, xunto coa Colexiata de Santa María de Adina, forman parte do conxunto
histórico - artístico de Iria Flavia; declarado Ben de Interese Cultural (BIC). O recinto alberga un
auditorio, un centro de investigación, tenda e xardín exterior, con posibilidade de alugar algún
dos espazos para eventos.

IGREXA DE SANTIAGO
DE PADRÓN

Praza Irmandade Amigos e Fillos
de Padrón. 15900 Padrón (A
Coruña)
42.739123, -8.661622
981 810 350
ppadron@parroquiasantiagodepadron.com

www.parroquiasantiagodepadron.com

DÍAS E HORARIOS:
Horario de inverno: luns de 18.00 a 19.30 h.
Martes a sábado de 10.00 a 13.00 h e de 17.00 a
19.30 h. Domingo de 10.00 a 12.00 h. / Horario
de verán: luns de 18.00 a 20.00 h. Martes a
sábado de 10.00 a 13.00 h e de 17.00 a 20.00
h. Domingo de 10.00 a 12.00 h. Posibilidade de
visita a grupos fóra de horario.
RESERVA PREVIA: Si, para grupos maiores de
50 persoas.
GRUPO: Máximo 50 persoas
TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:
DURACIÓN: 20 minutos

DESCRICIÓN:
A igrexa de Santiago de Padrón reúne unha gran cantidade de elementos vinculados ao Apóstolo
e a tradición xacobea, o que fai dela un punto de visita imprescindible na vila. Sobre todas as
pezas que hai no seu interior destaca o Pedrón: ara romana na que, segundo recolle a tradición,
foi amarrada a barca que traía os restos do apóstolo Santiago desde Palestina.
Ademais, nos altares e paredes desta igrexa situada no centro de Padrón poden contemplarse
ao Santiago Matamoros sobre o seu cabalo branco, ao Santiago Peregrino (coñecido como O
Parrandero), altorrelevos procedentes da ermida do Santiaguiño e óleos do século XVIII que
representan a Traslatio e a aparición da Virxe ao Apóstolo.

MOSTEIRO DE CARBOEIRO

Santa María de Carboeiro. 36546
Silleda (Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:
Luns pechado

42.755222, -8.246278

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Consultar

986 580 000 / 986 581 028
info@silleda.es
www.turismosilleda.es

TARIFAS: Entrada xeral: 1 €, entrada reducida
(xubilados, maiores de 65 anos, nenos de
6 a 16 anos, estudantes, desempregados,
Carné Xoven): 0,70 €, menores de 6 anos
e membros do Instituto de Conservación
Museística: gratuito. Días de portas abertas:
25 de xullo, 18 de maio (Dia Internacional
dos Museos) e Festa de San Lourenzo de
Carboeiro
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
O Mosteiro de Carboeiro é un dos monumentos máis característicos da arte medieval galega,
cunha arquitectura que vai do románico de transición a un gótico serodio. O seu estilo está
influenciado polas manifestacións artísticas compostelás, concretamente pola obra do Mestre
Mateo da Catedral de Santiago. Actualmente, as instalacións albergan exposicións e teñen sido
en varias ocasións o emprazamento escollido para a rodaxe de películas.
O cenobio, que viviu os momentos de maior esplendor nos séculos XII e XIII, pode visitarse
por libre ou a través de visitas guiadas (previa reserva) nas que se fai unha viaxe á Idade Media
para descubrir fitos como a súa construción ou a forma de vida da comunidade de monxes. Na
contorna existen enclaves de valor paisaxístico como a Senda Botánica e elementos etnográficos
da Galicia de interior.

OBSERVACIÓNS:
Só a igrexa é accesible a persoas con discapacidade.

FUNDACIÓN PACO LAREO

Paxariñas, 27B Piloño. 36586 Vila
de Cruces (Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 10:00 a 13:00 h

42.798127, -8.259206

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Máximo 25 persoas

986 586 006 / 619 891 743

TARIFAS: 1.10 €
IDIOMAS:

info@asolaina.org

DURACIÓN: 45 minutos

www.asolaina.org

DESCRICIÓN:
Espazo de dinamización sociocultural, debate e reflexión ao redor da arte onde conviven mostras
do traballo de diversa autoría e tamén se celebran encontros, eventos e presentacións. Este
recinto museístico está composto polos edificios da Forxa, A Solaina Vella, A Solaina Nova ou
Sala Laxeiro (na honra deste pintor galego da comarca do Deza) e a sala permanente dedicada
ao pintor, escultor e escritor que lle dá nome á fundación: Paco Lareo Morao. Tamén conta cun
patio exterior cun anfiteatro ao aire libre.
O centro, composto por inmobles de valor artístico e patrimonial, está aberto a calquera persoa
interesada en coñecer manifestacións artísticas e culturais. Con ese obxectivo desenvolve
diversos tipos de visitas guiadas: individuais, para excursionistas, grupos escolares e da terceira
idade, entre outras. Tamén organiza cursos de actividades como forxa e pintura.

OBSERVACIÓNS:
Nos espazos exteriores ten capacidade para máis de 100 persoas; para a visita ás salas de
exposicións e forxa tradicional adóitase dividir en grupos, no museo pequeno sobre 25 persoas,
e nas outras salas ata 50 persoas.

FUNDACIÓN XOSÉ
NEIRA VILAS

Gres, 9A. 36587 Vila de Cruces
(Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 16.00 a 20.00 h

42.790802, -8.340264

RESERVA PREVIA: Si

986 589 026

GRUPO: Máximo 20 persoas. Se o grupo está
composto por máis de 20 persoas, dividen en
varios grupos entrando por quendas á visita.

biblioteca@fundacionxoseneiravilas.com

TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:

www.fundacionxoseneiravilas.com

DURACIÓN: 20 minutos

DESCRICIÓN:
A Fundación Neira Vilas está situada na casa onde naceu Xosé Neira Vilas, autor de Memorias dun

neno labrego, un dos libros fundadores da narrativa galega contemporánea, no que se relatan
as vivencias de Balbino, un neno de aldea nos anos 40 do século XX. Actualmente a edificación
acolle un museo etnográfico, unha biblioteca pública e unha sala de exposicións e de concertos.
O inmoble foi restaurado polo premiado arquitecto galego César Portela e pode visitarse de
xeito libre ou en visita guiada.

ARTESANÍA

ARTESANÍA

CERÁMICA ARTESANAL
FERNANDO PORTO

Rúa Iryda, 29. 36680 A Estrada
(Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:

42.689101, -8.486836

RESERVA PREVIA: Si

Luns a domingo previa reserva
GRUPO: Máximo 30 persoas

678 531 565 / 986 570 155

TARIFAS: Consultar condicións
IDIOMAS:

correo@fernandoporto.com

DURACIÓN: 1 h

www.fernandoporto.com

DESCRICIÓN:
Obradoiro de traballos artesáns en cerámica que ten como principal singularidade o uso de
esmaltes propios xunto cun proceso de elaboración que converte cada peza nun obxecto único.
Na súa obra son características as formas curvas e espirais e as cores de tonalidades acuáticas,
vinculadas a Galicia e ao Atlántico.
A fábrica artesá, onde tamén se fan traballos de xoiería-cerámica e téxtil, ofrece visitas guiadas
ao taller, onde se explican os procedementos de elaboración das pezas.
Este artesán forma parte da marca Artesanía de Galicia.

MAYSIL

Rúa Padrón, 13. 36680 A Estrada
(Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:

42.689043, -8.493510

RESERVA PREVIA: Si

986 570 595

GRUPO: Mínimo 3 persoas, máximo 10
persoas

Luns a sábado de 10.00 a 22.00 h

TARIFAS: Consultar condicións
correo@maysil.com

IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

www.maysil.com

DESCRICIÓN:
Empresa de fabricación e venda de xoiería que permite descubrir os segredos de todo o proceso
de creación: desde as fases de deseño ata o momento no que se consegue o produto final.
Nas instalacións de Maysil ofrécense visitas guiadas ao obradoiro onde producen as súas pezas,
algunhas delas á medida.
Este artesán forma parte da marca Artesanía de Galicia.

LAIA ZAPATEIRO ARTESÁNS

Praza do Convento, 4. 15800
Melide (A Coruña)
42.915234, -8.016388

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 10.00 a 14.00 h e de 16.30 a
20.00 h. Sábado e domingo de 10.00 a 14.00 h.
RESERVA PREVIA: Si

626 252 054 / 669 613 728
info@laiazapateiros.com
www.laiazapateiros.com

GRUPO: Mínimo 2 persoas, máximo 10
persoas. Se o grupo está composto por
máis de 10 persoas, dividen en varios grupos
entrando por quendas á visita.
TARIFAS: Gratuito
DURACIÓN: 30 minutos
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Obradoiro artesán de fabricación e reparación de calzado e elaboración de bolsos, carteiras,
complementos de coiro e produtos para a saúde do pé. Na produción das súas pezas emprega
coiros curtidos de xeito vexetal e materiais naturais, cos que traballa desenvolvendo técnicas
artesanais ao longo de todo o proceso. Destaca o tipo de cosido, coñecido como “empalmillado”,
e o curtido vexetal, no que se usa a cortiza de carballo, as follas de quebracho e o brezo seguindo
un método histórico xa empregado no Antigo Exipto.
O obradoiro conta cunha exposición de pezas rematadas de calzado, cintos, bolsos, carteiras
e complementos, todos eles feitos en coiro de ‘curtación’ vexetal. Ofrece visitas guiadas para
coñecer de primeira man este traballo.
Este artesán forma parte da marca Artesanía de Galicia.

ARTESANÍA SONIA ARES

Liñares, 11 – Costa. 15912 Rois (A
Coruña)

RESERVA PREVIA: Si

42.797074, -8.716532

TARIFAS: De 0 a 6 anos: 2 €, maiores de 6
anos: 4 €

981 805 190 / 654 834 274

IDIOMAS:

GRUPO: Máximo 10 persoas

DURACIÓN: 1 h
info@soniaares.com
www.soniaares.com

DESCRICIÓN:
Esta artesá que traballa materiais como a prata, o vidro e o esmaltado, mostra no seu taller todo
o proceso de elaboración das súas pezas, desde a materia prima ata a obra final. Destaca o seu
carácter autodidacta e o feito de que ela mesma se encarga do deseño, creación, fabricación e
comercialización das pezas, que vende en toda Galicia.
Sonia Ares ofrece visitas guiadas para todos os públicos, talleres didácticos para escolares e
dispón dun vídeo explicativo do proceso de creación.
Esta artesá forma parte da marca Artesanía de Galicia e Ourives de Compostela.

OBSERVACIÓNS:
Dispoñibilidade para desprazarse a outros lugares a impartir obradoiros para grupos de 10
persoas.

ELENA FERRO

Reboredo, 1 - Merza. 36580 Vila
de Cruces (Pontevedra)

RESERVA PREVIA: Si

42.766582, -8.252205

TARIFAS: Gratuíto

GRUPO: Máximo 40 personas
IDIOMAS:

986 583 524

DURACIÓN: 30 minutos

e.ferro.lamela@gmail.com
www.elenaferro.com

DESCRICIÓN:
Terceira xeración dunha familia de zoqueiros, Elena Ferro mantén vivo o oficio de produción deste
calzado tradicional de madeira, pero engadíndolle unhas doses de innovación que distinguen os
seus traballos dos doutros artesáns e artesás: son pezas adaptadas aos novos usos e tendencias
da moda actual.
Elena Ferro, gañadora do Premio Artesanía Contemporánea Antón Fraguas, ofrece visitas guiadas
coas que descubrir a historia do oficio e a súa evolución ao longo do tempo. Os seus zocos están
á venda en tendas e feiras especializadas.
Esta artesá forma parte da marca Artesanía de Galicia.

PAZOS E
XARDÍNS

PAZOS E XARDÍNS

PAZO DE OCA

Praza, 16-San Estevo de Oca.
36685 A Estrada (Pontevedra)
42.746676, -8.394738
600 116 856 / 986 587 435
pazodeoca@fundacionmedinaceli.org

DÍAS E HORARIOS:
Visita libre aos xardíns de novembro a marzo:
luns a domingo de 09.00 a 18.30 h. Abril a
outubro: luns a domingo de 09.00 a 20.30 h.
Visita guiada ao interior do pazo para persoas
individuais: venres, sábado e domingo ás
11.00 h. Visita guiada ao interior do pazo para
grupos: consultar condicións

www.fundacionmedinaceli.org/monumentos/oca

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO MÍNIMO E MÁXIMO: Máximo 20
persoas. Se o grupo está composto por
máis de 20 persoas dividen en varios grupos
entrando por quendas á visita.

DESCRICIÓN:
Este pazo señorial pertencente á
Fundación Casa Ducal de Medinaceli
coñécese tamén como o “Versalles
Galego” pola gran beleza dos seus
xardíns, nos que predomina o estilo
francés. Camelias, magnolios, pradairos
e unha avenida de tileiros son algunhas
das especies destacadas neste entorno,
que chama a perderse nos seus dous
labirintos arbóreos (de buxo e de
camelios).
Outro dos grandes atractivos dos
xardíns son os estanques, divididos por
unha ponte e nos que parecen flotar
dúas barcas de pedra. O Pazo de Oca é
un monumento de arquitectura pétrea e
vexetal que ofrece visitas libres á zona
de xardíns e guiadas aos interiores do
inmoble.

TARIFAS:
Visita libre aos xardíns:
Grupos inferiores a 15 persoas: 6 €
Grupos de 15 persoas ou máis: 4 €
Visita libre aos xardíns e visita guiada ao
interior do pazo:
Grupos inferiores a 15 persoas: 15 €
Grupos de 15 persoas ou máis: 13 €
IDIOMAS:
DURACIÓN: Visita libre aos xardíns: 1 h, visita
guiada ao interior do pazo: 30 minutos

PAZO DO FARAMELLO

Pazo do Faramello – Ribasar.
15980 Rois (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Sábado e domingo ás 12.00 h visita guiada.

42.809192, -8.630672

RESERVA PREVIA: Si

675 041 555

GRUPO: Mínimo 6 persoas, máximo 60
persoas

pazofaramello@pazofaramello.com

TARIFAS: Visita aos xardíns e degustación: 8
€. Visita aos xardíns, pazo e degustación: 10 €
IDIOMAS:

www.pazofaramello.com

DURACIÓN: 1 h 20 minutos

DESCRICIÓN:
O Pazo do Faramello agocha tras os seus muros historia, natureza, cultura e paisaxe. Edificación
relacionada con personaxes ilustres como Rosalía de Castro ou Emilia Pardo Bazán, alberga os
vestixios históricos das ruínas da que foi a Real Fábrica de Papel do Faramello. Tamén posúe
atractivos paisaxísticos, como o xardín francés e o do Recordo, e outros de valor arquitectónico,
como a terraza barroca, a capela ou os cruceiros.
O propietario do pazo é quen fai o percorrido guiado por todas estas zonas, un itinerario no que
explica a historia do inmoble, mostra a súa inigualable contorna e conclúe cunha degustación de
viño. Pode facerse a visita xeral ou, previa consulta, existe a opción de acceder tamén ao interior
do pazo. O recinto conta cun salón de eventos con cociña propia.

OBSERVACIÓNS:
O Pazo puxo en marcha unha iniciativa solidaria pola que realiza visitas gratuítas para escolares
a cambio da doazón dunha árbore para o “Xardín do Recordo”, co fin de repoboar este espazo
público.

PAZO DE SANTA CRUZ DE
RIVADULLA

Ortigueira, 1 - Santa Cruz de
Ribadulla. 15880 Vedra (A
Coruña)

981 512 011

DÍAS E HORARIOS:
Novembro a marzo: luns a sábado de 09.00 a
13.00 h e de 15.00 a 18.00 h. Abril a outubro:
luns a sábado de 09.00 a 13.00 h e de 15.00 a
19.00 h.

ortigueira.sa@terra.com

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Máximo 50 persoas

42.772664, -8.426399

www.pazoderivadulla.com

TARIFAS: Individual: 4 €, grupo: 50 €. Visita
guiada aos xardíns ten un suplemento de 35
€.
IDIOMAS:
DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Coñecido fundamentalmente polos seus impresionantes xardíns, o Pazo de Rivadulla alberga máis
de 200 especies de plantas de variadas orixes, moitas delas centenarias. Outro dos principais
atractivos para visitar este singular conxunto é a “Carreira das oliveiras”, con máis de 500 destas
árbores.
Ademais do valor paisaxístico, a historia está moi presente nos elementos arquitectónicos
da propiedade, entre os que destaca o banco no que o político ilustrado Gaspar Melchor de
Jovellanos meditou e redactou a súa Memoria en Defensa da Xunta Central. No Pazo de Rivadulla,
tamén chamado Pazo de Ortigueira, ofrécense visitas libres e guiadas aos xardíns.

NATUREZA
NATUREZA

VISITAS GUIADAS NA
CONTORNA DE BOQUEIXÓN

Pico Sacro, Cachosenade. 15881
Boqueixón (A Coruña)
42.804666, -8.462493

DÍAS E HORARIOS:
Luns a venres de 08.00 a 15.00 h. Posibilidade
de visita a grupos fóra de horario.
RESERVA PREVIA: Si

981 513 061

GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 50
persoas

boqueixonturismo@gmail.com

TARIFAS: Gratuíto
IDIOMAS:

www.boqueixon.com

DURACIÓN: 4 h

DESCRICIÓN:
O patrimonio natural e cultural deste municipio ten entre os seus principais expoñentes o Pico
Sacro e as Illas de Gres, situadas no río Ulla: un espazo de valor paisaxístico, arquitectónico e
histórico no que destacan catro pequenas insuas unidas por pontes. Co obxectivo de mostrar
estes e outros atractivos, o Concello organiza visitas guiadas coas que descubrir Boqueixón,
coñecer a súa historia e lendas e gozar da oferta gastronómica e de ocio.
Estas rutas, organizadas polo Concello de Boqueixón, comezan no Pico Sacro, desde onde se
pode contemplar unha das panorámicas máis amplas de Galicia, e a continuación baixan cara
ás zonas de menor altitude, poboadas de árbores frondosas e bañadas polo Ulla. Este itinerario
inclúe visitas ás Illas de Gres, á queixería familiar e tradicional Bo-Queixo e á fervenza de San
Paio.

FACENDO CAMIÑO

Angustín, 4 - Santa Cruz de
Ribadulla. 15880 Vedra (A
Coruña)
605 340 394

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 50
persoas
TARIFAS: Consultar condicións

facendocami@gmail.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
A guía de espazos naturais Inés Ferradáns está á fronte de Facendo Camiño e ofrece percorridos
polos municipios de Arzúa e Vedra, entre outros. As visitas están dispoñibles en español, galego
e inglés.
As súas rutas guiadas pola natureza están recomendadas para calquera tipo de visitante:
escolares, peregrinos ou turistas. Baixo petición previa, existe a posibilidade de contar con guías
especializados para persoas con algún tipo de discapacidade.

DEPORTE E AVENTURA

DEPORTE E
AVENTURA

TAMBRE PITCH & PUTT

Urbanización Porto Avieira
Piñeirón - A Gándara. 15688
Oroso (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 10.00 a 20.00 h

42.968023, -8.414612

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Máximo 100 persoas

609 824 943

TARIFAS: 5 €
IDIOMAS:

victor@tambrep.com
www.pitchandputtgalicia.com

DESCRICIÓN:
Campo de Pitch and Putt con 18 foxos e de percorrido chan, suave e rápido; e con dúas zonas
separadas. As instalacións están a 3 quilómetros de Sigüeiro, na zona residencial de Porto Avieira.
Baixo petición, a empresa realiza cursos para persoas que queiran iniciarse na práctica deste
deporte.

AMEXTREME

Ribadulla – Carcacía. 15914
Padrón (A Coruña)
42.753282, -8.608185

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 4 persoas, máximo depende
da actividade
TARIFAS: Desde 15 €

656 873 332

IDIOMAS:

info@amextremekayak.com
www.amextremekayak.com

DESCRICIÓN:
Empresa de turismo activo cunha ampla oferta que comprende propostas de ocio acuático e tamén
outras actividades. Rafting, kaiak, hidrospeed, paintball, puenting, sendeirismo, multiaventura e
tiro con arco figuran entre os seus servizos.
Amextreme, que é membro da Asociación de Turismo Activo de Galicia (AGETAN), tamén
desenvolve actividades formativas de rescate.

OBSERVACIÓNS:
Servizo de recollida de peregrinos en Padrón para as actividades.
Posibilidade de realización de actividades para persoas con mobilidade reducida ou discapacidade
visual, auditiva ou sensorial.

ARREPIÓNS

986 603 009 / 608 984 350

RESERVA PREVIA: Si

aventura@arrepions.com

GRUPO: Mínimo 5 persoas, máximo 40
persoas
TARIFAS: Desde 17 €

www.arrepions.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Arrepións é unha firma pioneira, pois foi a primeira de turismo activo creada en Galicia. Entre os
seus servizos inclúe actividades de ocio acuático en varias localizacións. Concretamente, ofrece
rafting ou kaiak no río Ulla (Ponteledesma), rafting no río Deza (Vila de Cruces) e hidrospeed no
río Ulla (Herbón).
A empresa tamén desenvolve actividades en terra, como barranquismo, orientación e sendeirismo
con guías.

BAUDEA AVENTURA

Ponte Aldea, 257. 15917 Padrón
(A Coruña)
42.7249167, -8.661361

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 2 persoas, máximo depende
da actividade
TARIFAS: Desde 35 €

630 373 030

IDIOMAS:

info@baudeaaventura.com
www.baudeaaventura.com

DESCRICIÓN:
Esta empresa de turismo activo está especializada en rutas de quad por paraxes naturais de
Padrón e tamén realiza paseos en canoa polo Ulla (á altura do mesmo municipio) entre outras
actividades.
Baudea Aventura forma parte da Asociación de Turismo Activo de Galicia (AGETAN).

GALIPARK

Agronovo, 9 - Extramundi. 15910
Padrón (A Coruña)
42.756734, -8.668749
981 811 708

DÍAS E HORARIOS:
Temporada lectiva: fins de semana e festivos
de 10.00 a 22.00 h. Temporada non lectiva:
luns a domingo de 10.00 a 22.00 h.
RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Máximo depende da actividade

info@galipark.com

TARIFAS: Desde 20€
IDIOMAS:

www.galipark.com

DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
Parque multiaventura con actividades de interior e exterior en terra, auga e aire e adaptadas a
todos os públicos. Paintball, tiro con arco, rutas de sendeirismo, quads, kaiak, rafting, tirolinas,
escalada, ponte mono, circuítos en altura e rocódromo son algunhas das súas propostas.
Tamén organiza eventos, plans de aventura para familias ou parellas, acampadas para grupos
infantís (aprendizaxe de idiomas, actividades ambientais, deporte e multiaventura) coa
posibilidade de acampada para as persoas adultas acompañantes. As instalacións contan con
servizos de aloxamento, cafetería, restaurante, terraza cuberta, salas de eventos e piscina exterior.

CLUB DE GOLF
VAL DE ROIS

As Gándaras - Seira. 15911 Rois
(A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 08.30 a 20.00 h

42.759095, -8.666685

RESERVA PREVIA: Si, para grupos
GRUPO: Máximo 120 persoas

981 810 864

TARIFAS: 13 €
IDIOMAS:

info@golfrois.com
www.golfrois.com

DESCRICIÓN:
Este club ten un campo de golf de 18 foxos e percorrido chan, rúas anchas e greens moi grandes,
ademais dun Putting Green. Ofrece escola de golf para público adulto e infantil; conta tamén con
pistas de pádel e de tenis.
Estas instalacións poden ser utilizadas por persoas asociadas e non asociadas.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA
EXILIETA

Rúa D, 8. 36540 Silleda
(Pontevedra)
42.695305, -8.244690

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 3 persoas, máximo 12
persoas
TARIFAS: 2 €

665 296 377

IDIOMAS:

info@golfexilieta.com
www.golfexilieta.com

DESCRICIÓN:
Campo de práctica de golf no centro de Silleda dotado de túnel de formación, putting green e
pitch & putt. Tamén ofrece a posibilidade de practicar o tiro con arco.
Nas instalacións realízanse actividades formativas de golf para grupos infantís e adultos. O centro
dispón dunha estrutura cuberta con 12 prazas.

OBSERVACIÓNS:
Escola de golf previa reserva: sábados de 10.00 a 14.00 h. Grupo mínimo 4 persoas. Tarifa: 12 €/
hora.

CLUBE DE PETANCA
BANDEIRA

Rúa Ramón de Valenzuela, 3
baixo - Bandeira. 36570 Silleda
(Pontevedra)
42.730342, -8.302940

RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 6 persoas, máximo 20
persoas
TARIFAS: Consultar condicións

cpbandeira@hotmail.es

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Cada tarde pódense contemplar os membros deste equipo mentres xogan nunha carpa instalada
no campo que hai no centro de Bandeira. Esta é unha das poucas formacións de petanca en
Galicia, e a única delas que está fóra de Vigo.
O Clube de Bandeira xoga nunha liga entre os meses de marzo e xuño. Tamén hai un campionato
galego.

OBSERVACIÓNS:
A duración da actividade varía en función do número de participantes.

DEZA ARCO

Rúa da Estación, 40. 36540
Silleda (Pontevedra)

RESERVA PREVIA: Si

42.695305, -8.244690

TARIFAS: 10 € / hora. Consultar tarifas infantís
e condicións.

690 058 687

IDIOMAS:

GRUPO: Máximo 50 persoas

clubdezarco@gmail.com
clubdezarco.blogspot.com

DESCRICIÓN:
Asociación de práctica de tiro con arco que realiza formación e organiza campionatos. Ofrece
actividades ao aire libre e baixo cuberta.
A práctica deportiva faise en espazos como o campo de golf rústico de Silleda ou noutros lugares
cubertos previa reserva.

EDUCATIVO / FAMILIAR

EDUCATIVO /
FAMILIAR

AS VERIAS

Toiriz. 36540 Silleda
(Pontevedra)
42.696913, -8.252185

DÍAS E HORARIOS:
Luns a sábado de 9.00 a 14.00 h e de 16.00 a
20.00 h.
RESERVA PREVIA: Si

616 693 177
jose@trujillosouto.com

GRUPO: Máximo 8 persoas
TARIFAS: Desde 15 €. Paseo de ponis para nenos
e nenas: 2,5 €
IDIOMAS:

www.asverias.com

DURACIÓN: 1 h

DESCRICIÓN:
As Verias é un centro ecuestre especializado en rutas a cabalo pola zona, nas que se inclúen
lugares como o castro de Toiriz e o Camiño de Santiago. As instalacións están a dous minutos
do centro de Silleda e unha vez á semana (habitualmente os venres) organízase exhibicións de
ponis para público infantil.
A empresa ofrece a posibilidade de realizar reportaxes fotográficas cos cabalos nas súas
instalacións.

FERVENZA AVENTURA

Reboreda 6 - Abades. 36589
Silleda (Pontevedra)

DÍAS E HORARIOS:
Abre todo o ano

42.759327, -8.304625

RESERVA PREVIA: Si

695 069 933

GRUPO: Mínimo 25 persoas, máximo 150
persoas
TARIFAS: Desde 19 €

info@fervenzaventura.com

IDIOMAS:

www.fervenzaventura.com

DESCRICIÓN:
Esta empresa de turismo activo e granxa escola traballa para favorecer a autoestima e
independencia dos nenos e das nenas a través dunha ampla variedade de actividades de aventura
e educación ambiental. Tamén ofrece a posibilidade de aloxamento no albergue turístico.
O complexo divídese en varias zonas: unha área de turismo activo, outra de agroturismo, outra
deportiva e o albergue. Está dotado con salas para talleres, multiusos, invernadoiro, forno,
piscina, horta, aula de natureza, campo de fútbol, recintos para os animais da granxa, estanque,
rocódromo, tirolina, picadeiro e área de tiro con arco. É a única instalación de Galicia coas
autorizacións de albergue turístico rústico, empresa de turismo activo e granxa escola.

OBSERVACIÓNS:
Consultar actividades accesibles.

SAÚDE E BENESTAR

SAÚDE E
BENESTAR

BALNEARIO
BAÑOS DA BREA

Paradela, 4 - Merza. 36580 Vila
de Cruces (Pontevedra)
42.759388, -8.250641

DÍAS E HORARIOS:
Aberto de primeiros de marzo a primeiros de
decembro
RESERVA PREVIA: Si

986 583 614

IDIOMAS:

correo@balneariodabrea.com
www.balneariodabrea.com

DESCRICIÓN:
Este hotel balneario está situado nun entorno natural e conta con instalacións de hidroterapia
e tratamentos para persoas que queren gozar dunha xornada de relax e benestar, facer unha
escapada un día de choiva ou aliviar problemas de saúde. As súas augas están indicadas para
procesos reumatolóxicos, afeccións do aparato respiratorio e da pel e para aliviar o estrés e a
fatiga física e psíquica.
A zona de balneario dispón de circuíto termal de 1 hora e 30 minutos de duración, baños
termais, chorros, inhalacións, aerosois, corredor de fleboterapia, piscina, parafangos, masaxes e
tratamentos de estética para cara e corpo. O hotel dispón de 44 cuartos exteriores, todos eles
comunicados co centro termal, recepción 24 horas, zona de aparcamento e conexión wifi. Nas
súas proximidades hai rutas de sendeirismo e unha praia fluvial.

OBSERVACIÓNS:
Circuíto termal de 1 h 30 minutos de duración. Domingo a xoves de 8.00 a 13.00 h e de 17.00 a
20.00 h, venres e sábado de 8.00 a 13.00 h e de 17.00 a 21.00 h. Tarifa: 18 €, con reserva previa.

RESTAURANTES

PENSIÓN – RESTAURANTE LA
BOMBILLA

Praza de Galicia, 5. 36680 A
Estrada (Pontevedra)
42.690264, -8.491563
986 570 335

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 13.00 a 16.00 h e de 21.00
a 23.00 h. Xullo a 15 de setembro: pecha o
domingo todo o día. 16 de setembro a xuño:
pecha o domingo pola tarde.
CAPACIDADE: 81

info@labombillahr.es

[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si para grupos e eventos

www.labombillahr.es

GRUPO: Mínimo 10 persoas
PREZO MEDIO: 15 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Establecemento de cociña caseira que ofrece menú do día e carta así como a posibilidade de
aloxamento.
O restaurante, especializado no salmón, ten capacidade para grupos, cun comedor principal e un
segundo comedor. En canto á pensión, ten categoría de 3 estrelas e conta con 20 cuartos.

RESTAURANTE VÍA DA PRATA

Rúa Pazos, 17 – Lestedo. 15881
Boqueixón (A Coruña)
42.796018, -8.467007

DÍAS E HORARIOS:
Luns a sábado de 07.00 a 00.00 h. Domingo
de 08.00 a 18.00 h
CAPACIDADE: 153

981 502 102 / 630 941 372

[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si para grupos e eventos

info@viadaprata.com

GRUPO: Mínimo 15 persoas
PREZO MEDIO: 15 €

www.viadaprata.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante de cociña galega tradicional cunha carta onde destaca o peixe, o marisco e os
pratos de tempada, así coma unha variedade de viños de diversas denominacións de orixe.
Ofrece menú do día, carta e propostas personalizadas para grupos ou eventos familiares. As
súas especialidades son o arroz con mariscos, a torta de queixo de Lestedo, as filloas recheas e
as racións.

RESTAURANTE ALDAIR –
HOTEL SPA NORAT TORRE DO
DEZA

Parque Empresarial Lalín 2000.
36500 Lalín (Pontevedra)
42.672030, -8.148604
986 787 666

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo
Almorzos: luns a venres de 07.30 a 11.00 h.
Sábado, domingo e festivos de 08.00 a 11.30 h.
Comida: luns a domingo de 13.30 a 15.30 h.
Cea: luns a domingo de 21.00 a 23.00 h.

reservas@torredodezahotel.com

CAPACIDADE: 100
[Dato facilitado polo propio establecemento]

www.torredodezahotel.com

RESERVA PREVIA: Si para grupos e eventos
GRUPO: Mínimo 20 persoas
PREZO MEDIO: 13 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Este hotel dispón de cafetería e un restaurante con capacidade para unas 350 persoas, con
servizo de almorzo-bufete, comida e cea. Ofrece menú do día e comidas á carta con pratos
típicos da gastronomía galega. As especialidades da cociña son o cocido de Lalín, carnes, peixes
e variadas sobremesas caseiras. Os sábados pola noite hai buffet libre.
O hotel, de 4 estrelas, ten 50 habitacións e posúe varios espazos para eventos: unha terraza
e salóns exteriores de diversos tamaños (incluso para máis de 300 persoas). Os servizos de
cafetería e restaurante son independentes do aloxamento, ao igual que acontece cos do spa: un
circuíto de hidroterapia de 90 minutos de duración idóneo para persoas que buscan relax.

RESTAURANTE CASA DO
PATRÓN

Codeseda, 1 - Doade. 36519 Lalín

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo

42.606681, -8.142509

CAPACIDADE: 45
[Fonte: www.turismo.gal]

986 692 203 / 657 302 295

RESERVA PREVIA: Si

casadopatron@gmail.com

GRUPO: Máximo 80 persoas . Para grupos
superiores consultar.
PREZO MEDIO: 15 €

www.restaurantetematico.org

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Este restaurante completa a oferta etnográfica do museo Casa do Patrón a través dunha boa
mostra da rica gastronomía da Galicia interior.
Da súa cociña caseira destacan entrantes como as empanadas de chourizos e torreznos e os
bolos preñados, produtos elaborados en forno de leña e con fariña de colleita propia. Outras
especialidades son o cocido de Lalín, a costela ao forno, a carne ao caldeiro, a cazola de pescada,
o bacallau ao forno e as sobremesas caseiras. Funciona exclusivamente con reserva previa.

PIZZERÍA XOLDRA

Avda. de Lugo, 25. 15800 Melide
(A Coruña)
42.913445, -8.011594

DÍAS E HORARIOS:
Luns a sábado de 07.00 a 00.00 h. Domingo
de 09.00 a 00.00 h. Pecha 10 días en outubro.

981 507 906

CAPACIDADE: 58
[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si para grupos
PREZO MEDIO: 9 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
A especialidade deste establecemento son as súas pizzas artesás, aínda que tamén ofrece entre
as súas propostas bocadillos, pratos combinados e hamburguesas. Ten servizo de almorzos,
comidas e ceas con menú do día, menú do peregrino e carta.

PULPERÍA E CATERING
TABOADA

Avenida de Lugo, 25. 15800
Melide (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 09.00 a 00.00 h

42.913130, -8.010830

CAPACIDADE: 80
[Dato facilitado polo propio establecemento]

981 507 426 / 619 246 602

RESERVA PREVIA: Si os fins de semana, para
grupos e servizo de catering

taboadapulperia@outlook.es

GRUPO: Mínimo 20 persoas
PREZO MEDIO: 17 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Polbería tradicional, con mesas longas e bancos e os tradicionais pratos de madeira para o polbo.
Ofrece menú do día e carta. O menú do día ofrece tres posibilidades distintas a prezos tamén
diferentes. Especialidades: polbo á feira, polbo á prancha e carne á pedra.
Teñen servizo de catering para dar resposta a grupos dende 30 a 1.000 persoas.

RESTAURANTE - HOSPEDAJE
EL MOLINO

Rúa Rosalía de Castro, 23. 15800
Melide (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 07.00 a 01.00 h

42.915451, -8.011913

CAPACIDADE: 24
[Fonte: www.turismo.gal]

981 506 048

RESERVA PREVIA: Si para grupos
GRUPO: Mínimo 20 persoas

elmolinomelide@hotmail.com

PREZO MEDIO: 12 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante de comida tradicional no que se pode comer menú do día ou á carta. A súa
especialidade é o churrasco. Tamén dispón de aloxamento, unha pensión dunha estrela con 4
cuartos.

RESTAURANTE - PENSIÓN
CHIQUITÍN

Rúa San Antonio, 18. 15800
Melide (A Coruña)

981 815 333

DÍAS E HORARIOS:
Novembro a marzo: luns a domingo de 07.30
a 00.30 h. Abril a outubro: luns a domingo de
06.00 a 01.00 h. Pecha o 25 de decembro e o
1 de xaneiro.

info@chiquitinmelide.es

CAPACIDADE: 45
[Fonte: www.turismo.gal]

42.914668, -8.017734

RESERVA PREVIA: Si para grupos e eventos
www.chiquitinmelide.es

GRUPO: Mínimo 10 persoas
PREZO MEDIO: 18-25 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante que combina a comida caseira coas influencias vangardistas. Ten entre as súas
especialidades pratos elaborados con produtos galegos, como son o polbo con gambas e o
queixo de Cebreiro, o entrecot de tenreira galega e as zamburiñas. Ofrece almorzo, comida e cea
con posibilidade de menú do día e carta.
Dispoñen dunha área de xogos para nenos. O aloxamento é unha pensión de 2 estrelas con 16
cuartos.

O MUÍÑO DE PENA

A Ponte Puñide, 24 (N-634. Km
702). 15823 O Pino (A Coruña)
42.944133, -8.345835
981 814 404
reservas@omuinodepena.com
www.omuninodepena.com

DÍAS E HORARIOS:
Marzo a outubro: luns a domingo de 13.30
a 15.30 h e de 19.00 a 20.30 h. Novembro a
febreiro: luns a domingo de 13.30 a 15.30 h
e de 20.30 a 22.00 h. Decembro a marzo: o
restaurante abre previa petición. Posibilidade
de apertura a grupos concertados fóra de
horario.
CAPACIDADE: 45
[Dato facilitado polo propio establecemento]
RESERVA PREVIA: Si
GRUPO: Mínimo 10 persoas
PREZO MEDIO: 25 – 30 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante de cociña internacional que emprega produtos tradicionais e locais. As carnes
que compoñen os seus pratos proceden de animais de “vida feliz”. Ofrece menús para grupos
concertados para comer e cear.
Conta cun bar-museo no que se expoñen diferentes utensilios empregados nos oficios que foron
desenvolvidos na antiga casa: carpinteiro, ferreiro, muiñeiro, traballo co liño e serradoiro. Este
bar-museo ten unha capacidade para 20 persoas máis. No exterior hai unha zona de grellas. Está
localizado nunha casa de turismo rural con 7 cuartos nun perfecto entorno rodeado de natureza.
Este establecemento ofrece a posibilidade de percorrer a ruta pola Senda Botánica do río Mera
e visitar a praia fluvial, na compaña de Troski, un can labrador que exerce de guía neste roteiro.

ASADOR O PAZO

Estrada. N-550 - Pazos. 15917
Padrón (A Coruña)
42.757058, -8.651804

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 13.00 a 16.30 h e de 20.30
a 23.30 h.

981 811 312

CAPACIDADE: 335
[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si para grupos

hotel@hscala.com

PREZO MEDIO: 40 €
IDIOMAS:

www.hscala.com

DESCRICIÓN:
Establecemento especializado en carnes de vitela e boi, e en peixes e mariscos das rías galegas.
Dispón de 4 salóns independentes, axeitados para comidas especiais, ceas de empresa e
banquetes. Contan cunha extensa e coidada bodega e tamén cunha carta selecta de puros.

O SECRETO DE M y M

Avda. da Estación, 9 baixo.
15900 Padrón (A Coruña)
42.739137, -8.658247

DÍAS E HORARIOS:
Luns a xoves de 13.00 a 16.00 h. Venres e
sábado de 13.00 a 16.00 h e de 21.00 a 23.00 h.
Domingo de 13.00 a 16.00 h

670 599 961

CAPACIDADE: 40
[Dato facilitado polo propio establecemento]

info@osecreto.com

RESERVA PREVIA: Si para grupos
GRUPO: Máximo 40 persoas

www.osecreto.com

PREZO MEDIO: 25 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Establecemento que ofrece carta así como a posibilidade de facer catas comentadas de viños
e degustacións de diferentes tipos de aceite e de mel baixo petición con duración aproximada
dunha hora e a partir de 15 € por persoa. Esta tapería e viñoteca, situada no centro urbano de
Padrón é ademais distribuidora de viños e conta cunha gran variedade dos mesmos.

OS CARRISOS

Real, 27. 15900 Padrón (A
Coruña)
42.736992, -8.660175

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 11.30 a 16.00 h e de 19.00 a
00.00 h. Pecha 15 días en xaneiro.

629 820 491

CAPACIDADE: 70
[Dato facilitado polo propio establecemento]
RESERVA PREVIA: Si para grupos

info@oscarrisos.com

GRUPO: Máximo 20 persoas
PREZO MEDIO: 15 €

www.oscarrisos.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Tapería tradicional con máis de 40 anos de actividade onde se poden degustar pratos típicos da
gastronomía galega dun xeito elaborado: mariscos, peixes e carnes a modo de racións. Bodega
variada con viños seleccionados e sobremesas caseiras. Ademais do espazo interior do local,
conta con dúas terrazas: unha que dá cara ao centro de Padrón e outra cuberta por vidro e baixo
un emparrado.

PULPERÍA RIAL

Plazuela Traviesas, 13. 15900
Padrón (A Coruña)
42.737477, -8.661018

DÍAS E HORARIOS:
Luns e mércores a sábado de 9.00 a 23.00 h.
Domingo de 8.00 a 23.00 h. Martes pechado.

981 811 624

CAPACIDADE: 100
[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si para grupos

pulperiarial@gmail.com

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 60
persoas

www.pulperiarial.es

PREZO MEDIO: 25 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Establecemento de cociña caseira que ofrece menú do día e carta. Restaurante típico galego
coñecido polo seu prato especial, o polbo. Situado no centro histórico de Padrón, dispón de
varios espazos e salóns individuais onde degustar algúns dos mellores exemplos da gastronomía
autóctona servidos cun trato familiar. Tamén ten cafetería e terraza exterior.

OBSERVACIÓNS:
Non collen reservas en domingo nin festividades locais.

RESTAURANTE CHEF RIVERA

Enlace Parque, 7. 15900 Padrón
(A Coruña)
42.736722, -8.658685

DÍAS E HORARIOS:
Luns a sábado de 13.00 a 16.00 h e de 20.30 a
23.00 h. Sábado e domingo de 13.00 a 16.00 h

981 810 413 / 981 811 454

CAPACIDADE: 261
[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si para grupos

chefrivera@chefrivera.com

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 250
persoas

www.chefrivera.com

PREZO MEDIO: 35-40 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Establecemento de referencia na vila de Padrón e en Galicia, que ofrece menú do día e carta
así como a posibilidade de aloxamento. O restaurante está especializado en platos tradicionais
cun toque moderno, elaborando cartas estacionais con produtos seleccionados do mercado. É
tradición neste restaurante a lamprea do Ulla entre os meses de febreiro e maio.
As instalacións teñen capacidade para grupos e dispoñen de varios salóns con diferentes
capacidades. As paredes do restaurante construídas con pedras da zona e madeira, están
decoradas con plantas e cadros de artistas galegos creando un ambiente acolledor. O aloxamento
é un hotel de 17 cuartos situado no centro urbano de Padrón.

OBSERVACIÓNS:
Horario da cafetería: de 8.00 a 23.00 h.

RESTAURANTE HOTEL SCALA

Estrada N-550 - Pazos. 15917
Padrón (A Coruña)
42.757058, -8.651804

DÍAS E HORARIOS:
Luns a domingo de 13.00 a 16.00 h e de 20.00
a 00.00 h

981 811 312

CAPACIDADE: 2500
[Dato facilitado polo propio establecemento]
RESERVA PREVIA: Si para grupos

hotel@hscala.com

PREZO MEDIO: 45 €
IDIOMAS:

www.hscala.com

DESCRICIÓN:
Establecemento que ofrece menú do día e carta así como a posibilidade de aloxamento. O
restaurante do Hotel Scala conta cunha carta baseada en produtos locais da horta de Padrón,
gandaría galega e peixes e mariscos das Rías Baixas.
As instalacións contan con varias salas para banquetes con capacidade máxima de 2.500
persoas. Un lugar ideal para a celebración de banquetes, festas privadas, reunións familiares... O
aloxamento conta con 189 cuartos e está situado en plena ruta do Camiño Portugués.

CASA RAMALLO

42.759404, -8.685915

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 13.00 a 16.00 h. Pecha o
luns.

981 804 180

CAPACIDADE: 80
[Fonte: www.turismo.gal]

Castro, 5. 15911 Rois (A Coruña)

RESERVA PREVIA: Si para grupos
casaramallo@hotmail.com

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 25
persoas
PREZO MEDIO: 30 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante de comida típica galega con máis de 100 anos de tradición que ofrece propostas
gastronómicas sinxelas e elaboradas con produtos naturais da terra: principal marca de identidade
deste establecemento rural e familiar. A súa especialidade é a lamprea do Ulla, xunto con outros
pratos tradicionais coma os guisos caseiros, mariscos e carnes de caza.

FOGAR DO SELMO

Casal de Poño – Urdilde. 15281
Rois (A Coruña)

CAPACIDADE: 26

42.832279, -8.754328

RESERVA PREVIA: Si

[Fonte: www.turismo.gal]
PREZO MEDIO: 30 €

981 805 269

IDIOMAS:

reservas@fogardoselmo.com
www.forgardoselmo.com

DESCRICIÓN:
Establecemento que ofrece cociña tradicional galega así como aloxamento. Restaurante
especializado en carnes autóctonas coma o porco celta e o Galo de Mos, tenreira cachena e
cabrito de cabra galega. A carta complétase con pescados e mariscos da ría de Noia, e con
outros pratos elaborados con produtos da súa propia horta.
O establecemento ofrece a posibilidade de facer visitas á súa granxa e dispón de aloxamento
como casa rural con 10 cuartos (un deles con cabina de hidromasaxe).

O PEMENTO

Seira, 5. 15911 Rois (A Coruña)

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 11.30 a 24.00 h

42.762447, -8.707342

CAPACIDADE: 80
[Dato facilitado polo propio establecemento]

981 804 321

RESERVA PREVIA: Si para grupos
IDIOMAS:

chusseira@hotmail.com

DESCRICIÓN:
Gastronomía tradicional, ambiente familiar e música fusiónanse na oferta deste establecemento,
unha típica taberna de aldea con comida caseira e especializada en produtos de tempada coma os
pementos de Herbón. As fins de semana pódese gozar con música folk en directo, especialmente
nas foliadas que se celebran os primeiros venres de cada mes.

CASA GRANDE DE
FUENTEMAYOR

Cobas, 2 – Cortegada. 36545
Silleda (Pontevedra)

CAPACIDADE: 180
[Dato facilitado polo propio establecemento]

42.672718, -8.227644

RESERVA PREVIA: Si

986 592 001 / 650 531 293

GRUPO: Mínimo 2 persoas, máximo 180
persoas
PREZO MEDIO: 15-65 €

reservas@casagrandefuentemayor.com

IDIOMAS:

www.casagrandefuentemayor.com

DESCRICIÓN:
O restaurante deste aloxamento rural ofrece cociña típica galega con abundante produto fresco
e/ou de produción propia. O cocido galego e carnes e peixes, o capón de curral, o lacón ao
forno, o xarrete estufado e o peixe sapo en salsa de gambas figuran entre as súas especialidades.
O establecemento ten servizos adaptados a distintas necesidades: celebracións familiares,
eventos de empresa, comidas de excursionistas, xubilados… Así, conta con diversos espazos: o
Salón Fuentemayor, dentro da casa rural; unha cuberta na Casa do Forno, unha carpa no xardín
e un recinto pechado en vidro á carón da piscina. O aloxamento é unha casa grande do século
XVIII con 9 cuartos, con bañeira de hidromasaxe nun deles.

OBSERVACIÓNS:
Abren só baixo reserva previa.

RESTAURANTE – HOTEL VIA
ARGENTUM

Rúa de Outeiro, 52. 36540
Silleda (Pontevedra)
42.703837, -8.240922

DÍAS E HORARIOS:
Martes a sábado de 13.00 a 15.30 h e de 20.30
a 23.00 h. Domingo de 13.00 a 15.30 h.

986 581 330

CAPACIDADE: 350
[Dato facilitado polo propio establecemento]
RESERVA PREVIA: Si para grupos

reservas@hotelviaargentum.com

GRUPO: Máximo 350 persoas
PREZO MEDIO: 20-25 €

www.hotelviaargentum.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Establecemento de cociña caseira que ofrece menú do día e carta así como a posibilidade de
aloxamento. Nas instalacións do Restaurante Vía Argentum, pódese contemplar unha panorámica
da paisaxe típica da comarca do Deza ao tempo que se degustan as súas propostas culinarias,
baseadas na cociña tradicional galega.
O aloxamento é un hotel de 4 estrelas con 88 cuartos que conta cun spa urbano e salóns especiais
para eventos con capacidade para 350 persoas.

OBSERVACIÓNS:
Pechado os domingos a noite e luns. Os días que está pechado hai servizo de restaurante na
cafetería da planta cero do hotel coa mesma carta.

RESTAURANTE - PAZO DE
ANDEADE

Casa Grande, 1 - Andeade. 15828
Touro (A Coruña)

CAPACIDADE: 200

42.867126, -8.258392

RESERVA PREVIA: Si para grupos

981 517 359

GRUPO: Mínimo 10 persoas, máximo 200
persoas

[Dato facilitado polo propio establecemento]

PREZO MEDIO: 22 €
reservas@pazodeandeade.com

IDIOMAS:

www.pazodeandeade.com

DESCRICIÓN:
Pazo fundado a comezos do século XVIII e restaurado en 1995 con materiais orixinais e madeiras
nobres. Na súa cociña destaca a presenza de produtos da horta e o emprego de materias primas
de calidade, coas que se confeccionan pratos que combinan tradición e innovación. Entre as
especialidades do restaurante figuran os cocidos, as carnes de caza e os escabeches.
A día de hoxe mantén todos os elementos característicos dun pazo galego: escudo, capela,
pombal, lavadoiro, fonde decorativa, xardíns e carballeira, atractivos dun recinto no que tamén
destaca un regato e unha entrada con varias filas de plataneiros. As instalacións están dispoñibles
para celebracións de eventos e banquetes, cun salón con capacidade para 200 persoas ademais
de xardíns e terrazas. O pazo tamén funciona como aloxamento de turismo rural con 8 cuartos.

PAZO DE VISTA ALEGRE

Vista Alegre – Ponte Ulla. 15880
Vedra (A Coruña)
42.777211, -8.404537

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 10.30 a 20.00 h. Pecha
o luns.

610 529 590 / 610 529 593

CAPACIDADE: 441
[Fonte: www.turismo.gal]
RESERVA PREVIA: Si

info@pazovistaalegre.com

PREZO MEDIO: 40 €
IDIOMAS:

www.pazovistaalegre.com

DESCRICIÓN:
Edificación construída entre finais do século XVI e principios do século XVII, este pazo alberga
na actualidade un restaurante de cociña tradicional que engade algúns toques de innovación
aos seus pratos. Especializado en peixes e mariscos, conta con salóns de distintas capacidades:
desde un comedor para 16 comensais ata os 250 do Ceador Clásico e os 500 do Ceador Imperial.
O pazo posúe dúas solainas, unha en madeira sobre columnas de pedra e outra construída
totalmente en pedra. Destaca tamén un xardín con diferentes especies de árbores, entre elas
a camelia. En 2016 o establecemento foi distinguido co recoñecemento Wedding Awards, que
outorga bodas.net.

RESTAURANTE – PARRILLADA
ALDEA GRANDE

Agrelo, 11 – Santa Cruz de
Ribadulla. 15885 Vedra (A
Coruña)
42.773417, -8.427886

DÍAS E HORARIOS:
Martes a venres de 11.00 a 16.00 h. Sábado e
domingo de 11.00 a 22.00 h. Posibilidade de
apertura a grupos concertados fóra de horario.

669 523 488 / 609 906 623 /
981 512 134

CAPACIDADE: 71
[Fonte: www.turismo.gal]

raldeagrande@gmail.com

RESERVA PREVIA: Si para grupos e eventos
GRUPO: Mínimo 15 persoas

www.aldeagrande.com

PREZO MEDIO: 15 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante especializado en vodas e eventos para grupos, con capacidade para 350 comensais.
Entre os seus pratos principais destacan as paellas e o xabaril (ambos por encargo), o cocido e
as grellas de carne.
Ademais do restaurante, as instalacións inclúen espazos para nenos: castelo inchable, camas
elásticas, castelo de bolas, cancha de minibasket, campo de fútbol e circuíto de trickers. Tamén
ten unha finca con animais en liberdade, como cabras e galiñas de distintas especies.

RESTAURANTE ROBERTO

San Xián de Sales-Cibrán, 17.
15885 Vedra (A Coruña)
42.812798, -8.512590

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 13.30 a 16.00 h e de
20.00 a 23.30 h. Pecha o domingo pola tarde e
o luns todo o día.

981 511 769

CAPACIDADE: 62
[Fonte: www.turismo.gal]

restauranteroberto@gmail.com

RESERVA PREVIA: Si para grupos e eventos
PREZO MEDIO: 30 €

www.restauranteroberto.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante de cociña galega que ofrece comidas e ceas á carta. As súas especialidades son a
vieira sobre fondo de puré de pataca e vinagreta de Módena, San Martiño con verduras e xeado
de castañas.
As instalacións adáptanse ás necesidades de grupos pois, ademais do comedor, hai outros 4
espazos dispoñibles. Tamén existe a posibilidade de aloxamento, cun establecemento de turismo
rural con 4 cuartos.

CASA CASTRO

Calle del Soto, 15. 36590 Vila de
Cruces (Pontevedra)

986 582 085 / 639 366 512

DÍAS E HORARIOS:
Luns a xoves de 13.00 a 16.00 h. Venres e
sábado de 13.00 a 16.00 h e de 21.00 a 00.00
h. Domingo de 13.00 a 16.00 h. Pecha o martes
e 15 días en xullo.

rcasacastro@gmail.com

CAPACIDADE: 130
[Dato facilitado polo propio establecemento]

42.793579,-8.171407

RESERVA PREVIA: Si para grupos
GRUPO: Máximo 100 persoas
PREZO MEDIO: 20 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Restaurante especializado en comida caseira tradicional galega que ofrece menú do día e carta.
Entre os seus pratos destacan o galo de curral propio da terra de Vila de Cruces, o bacallau ao
forno e o cocido galego. Dispoñen de varios comedores con diferentes capacidades.

CASA DON DIN

Manuel Iglesias, 19. 36590 Vila de
Cruces (Pontevedra)

986 592 608

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 13.00 a 16.00 h e de
21.00 a 00.00 h. Os días de feira (4 e 7 de cada
mes) abre o luns pola mañá. Pecha 15 días en
outubro.

info@casadondin.com

CAPACIDADE: 100
[Fonte: www.turismo.gal]

42.79457, -8.17011

RESERVA PREVIA: Si para grupos
www.casadondin.com

GRUPO: Máximo 100 persoas
PREZO MEDIO: 15 - 20 €
IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Establecemento de cociña caseira que ofrece menú do día, racións e carta así como a posibilidade
de aloxamento. Restaurante de cociña tradicional galega, especialmente da comarca do Deza.
Das súas propostas gastronómicas destacan as carnes, e entre elas o galo de curral, que é de
produción propia.
O aloxamento de 4 cuartos, é unha casa de aldea tradicional situada no centro urbano da vila, e
das primeiras en abrir en Galicia. Dispón tamén de terraza.

CASA SAN GINÉS

Ferreirós, 17. 36599 Vila de
Cruces (Pontevedra)
42.810754,-8.193489

DÍAS E HORARIOS:
Martes a domingo de 13.00 a 15.00 h e de
21.00 a 23.00 h. Pecha o luns. Posibilidade de
apertura a grupos concertados fóra de horario

986 582 370

CAPACIDADE: 20
[Dato facilitado polo propio establecemento]

reservas@casasangines.com

RESERVA PREVIA: Si
PREZO MEDIO: 16 €

www.casasangines.com

IDIOMAS:

DESCRICIÓN:
Casa coñecida pola súa gastronomía con produtos típicos da zona e materias primas de calidade
das hortas da contorna. Ofrece como especialidades: o galo de curral criado na casa, cocido
galego, chulas de grelos e lacón á sidra con puré de castañas e mazá. Ademais do comedor
principal, conta con dous comedores máis con capacidade para 8 e 6 persoas cada un.
O edificio é un caserón do século XVII restaurado para turismo rural con catro cuartos dobres. A
casa conserva elementos antigos como o forno ou cheminea.

EMPRESAS
COLABORADORAS
As seguintes entidades, con produtos
de calidade contrastada, son empresas
colaboradoras con Área Santiago.
Distinguimos entre produtores e/ou
comercializadores, e tendas con venda
directa.

O BALIDO
“O QUEIXO QUE FALA”
·QUEIXERÍA ARTESANAL·
Persoa de contacto: Santiago Navaza

Lugar de Piñoi, 1 – Vilatuxe.
36519 Lalín (Pontevedra)

snavaza@obalido.com

42.606329, -8.196338

www.obalido.com

676 750 623

DESCRICIÓN:
Empresa dedicada á elaboración de queixo artesán nun entorno natural único no corazón do
Deza, na Serra do Candán.
A produción é 100% de leite de ovella. Despois do seu modelado, os queixos comezan unha
curación natural no interior do secadoiro de pedra, favorecida polos ventos norteños e a
temperatura idónea do Candán.
No ano 2016 foi galardoado coa medalla de prata nos World Cheese Award 2016.

PULPO EN TABLA GALICIAN OCTOPUS
·ALIMENTACIÓN, ELABORACIÓN E
SUBMINISTRACIÓN DE POLBO COCIDO
REFRIXERADO·
Persoa de contacto: Carlos Angueira Souto

Contimunde. 15911 Rois (A
Coruña)

info@galicianoctopus.com

981 065 976 / 635 945 814

www.galicianoctopus.com

DESCRICIÓN:
Froito da combinación de tradición e innovación, esta empresa centra a súa actividade na
fabricación e subministración de polbo cocido precociñado en formatos de longa duración (ata
8 meses) para o canal Horeca (hostalería) e o segmento gourmet. Co produto Pulpo en Tabla,
do que é distribuidora exclusiva, a firma presenta o tradicional polbo á feira nun envase xa listo
para consumir.

CORTES DE MUAR
·QUEIXERÍA ARTESANAL·
Persoa de contacto: María Rita García

Negreiros, 6. 36546 Silleda
(Pontevedra)

artesanos@cortesdemuar.com

42.720778, -8.270261

www.cortesdemuar.com

609 809 006

DESCRICIÓN:
Esta queixería tradicional e ecolóxica acumula unha bagaxe de máis de 20 anos de experiencia
e dúas xeracións de artesáns nun territorio de gran tradición gandeira como é o Val do Deza. A
produción de queixo é limitada e non inclúe ningún complemento artificial: o produto elabórase
con leite de vacas que pastorean libremente durante o día e que, chegada a noite, pasan ás
cortes a descansar.
O nome Corte de Muar provén dunha filosofía que concibe a materia prima como elemento
primordial dun produto que busca a excelencia. Así, a firma entende a actividade como unha
cadea de cooperación composta por uns gandeiros que manteñen o pastoreo, unha queixería
cunha esmerada e pequena produción e unhas tendas especializadas e próximas ao consumidor.

DULCE DEZA
·PASTELERÍA·
Persoa de contacto: Luis Dueiro

Rúa María Colmeiro, 2. 36540
Silleda (Pontevedra)

dulcemuinhos@hotmail.com

42.697135, -8.245456
986 580 371

DESCRICIÓN:
Pastelería con máis de dúas décadas de historia que elabora produtos de panadería, repostería
en xeral (pasteis e tortas) e tamén as tradicionais roscas. A súa especialidade son as tortas San
Honoré e as rosquillas.
Esta pastelería atópase no centro da vila de Silleda.

TÁBORA
·REPOSTERÍA / GALLETERÍA·
Persoa de contacto: José Tábora Lores

Rúa Progreso, 1. 36540 Silleda
(Pontevedra)

info@tabora.es

42.697527, -8.247228

www.tabora.es

986 580 005

DESCRICIÓN:
A quinta xeración da familia Tábora está actualmente á fronte desta confeitería-repostería,
fundada en 1870 por dona Cándida e que só emprega produtos naturais nas súas creacións.
As súas especialidades son os melindres de xema (pequenas rosquillas de textura de biscoito
recubertas de glaseado) e as rosquillas gourmet.
A tenda física atópase no centro da vila de Silleda e a a través da web existe a posibilidade de
comprar os seus produtos.

GURGUR
·ELABORACIÓN DE IOGUR ARTESANAL·
Persoa de contacto: David Fernández Martínez

Tarrío, Bama - 9. 15823 Touro (A
Coruña)

info@gurgur.es

42.885537, -8.369091
651 363 311

DESCRICIÓN:
A proposta de Gurgur vai más alá dun iogur tradicional, pois, ao probalo, o padal goza coa textura
dunha crema de suave sabor. O produto artesanal elabórase exclusivamente co leite fresco das
vacas da explotación gandeira propia, sen aditivos nin conservantes.
Este iogur artesán é distribuído a través de tendas especializadas en produtos artesáns e
directamente a empresas de hostalería.

O CURRAL DO GALO CELTA
·AVICULTURA ARTESANAL RAZA AUTÓCTONA
DE GALIÑA DE MOS E AGROTURISMO·
Persoa de contacto: David Sueiro

Vilariño - Añobre. 36585 Vila de
Cruces (Pontevedra)

davidsueiroquinteiro@gmail.com

42.811620, -8.319245
618 080 679

DESCRICIÓN:
Galo Celta é a marca comercial desta explotación avícola visitable, onde se cría un galo catalogado
como cen por cento raza autóctona Galo de Mos.
Mediante o traballo artesán, a busca da excelencia e o I + D+ i, nesta explotación elabóranse os
seguintes produtos avícolas: ovo e carne cen por cento raza autóctona, produtos de 5ª gama
(caldos, pularda asada e poliño de 40 días), despece de galo de 9 meses, envasado ao baleiro
de galo, conservas e empanada de galo de 9 meses con fariña de castaña. Esta produción está
amparada baixo o Decreto da Xunta de Galicia de avicultura artesanal.
A explotación, a través das súas labores diarias, ofrece un atributo máis enfocado ao agroturismo
para que a xente coñeza o traballo diario abrindo as portas a todo aquel que a queira visitar
facendo da granxa e da súa actividade un atractivo turístico. Ademais, ofrece paquetes dirixidos
a empresas e colectivos para que complementen as xuntanzas con visita á granxa e un xantar.

DIRECTORIO
DE SERVIZOS

AXENCIAS DE RECEPTIVO

Art Natura

Orbis

639 888 064

981 585 059

info@artnaturagalicia.com

info@viajesorbis.com

www.artnaturagalicia.com

www.viajesorbis.com

By The Way Tours

Simply Travel

673 753 869

881 974 140

info@toursbtw.com

reservas@simplytravel.es

www.toursbtw.com

www.simplytravel.es

Camino Travel Center

Viajes Tambre

881 162 287

981 561 785

contact@caminotravelcenter.com

aventuras@viajestambre.com

www.caminotravelcenter.com

www.viajestambre.com

Galicia Incoming

Ultreya Tours

981 568 521

881 249 039

info@galiciaincoming.com

info@utreyatours.com

www.galiciaincoming.com

www.ultreyatours.com

Galiwonders

Viajes Alma Gaia - Galicia es +

881 247 480

629 957 394

info@galiwonders.com

reservas@galiciaesmas.com

www.galiwonders.com

www.galiciaesmas.com

Infinita Eventos
981 937 832
info@infinitaeventos.com
www.infinitaeventos.com

GUÍAS TURÍSTICOS

APIT – Galicia

Doira

981 576 698

658 957 461

info@guiasdegalicia.org

info@doiraweb.com

www.guiasdegalicia.org

www.doiraweb.com

Art Natura

KL Guides

639 888 064

607 349 662

info@artnaturagalicia.com

klguides@gmail.com

www.artnaturagalicia.com

www.klguides.com

Arte Cultura Paisajes, S.L.

Secchi, S.L.

619 291 041

981 554 176

info@esgalicia.eu

administracion@turismosecchi.com

www.esgalicia.eu

www.turismosecchi.com

By The Way Tours
673 753 869
info@toursbtw.com
www.toursbtw.com

ALUGUER DE AUTOCARES

Autocares Bustelo

Empresa Seoane

981 804 000

981 562 832

info@autocaresbustelo.es

empresaseoane@seoanesl.com

www.autocaresbustelo.es

www.seoanesl.com

Autocares Mosquera

Empresa Lázara, S.A.

981 587 124

986 580 485

info@autocaresmosquera.com

info@autocareslazara.es

www.autocaresmosquera.com

www.autocareslazara.es

Autocares Rías Baixas

Autocares de Santiago, S.L.

981 537 222

981 560 084

arbs@autocaresriasbaixas.com

info@autocaresdesantiago.com

www.autocaresriasbaixas.com

www.autocaresdesantiago.com

Empresa Freire

Monbus

981 563 238

902 292 900

infofreire@empresafreire.com

discrecional@monbus.es

www.empresafreire.com

www.monbus.es

