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GALICIA CALIDADE, COMO RECOÑECIDA MARCA DE
GARANTÍA, FAI AGORA UNHA PROPOSTA ESPECÍFICA DE
TODOS AQUELES PRODUTOS CERTIFICADOS NO ÁMBITO
DOS SERVIZOS TURÍSTICOS.
UNHA FIESTRA ONDE COÑECER RESTAURANTES, DESCUBRIR
HOTEIS E ENCONTRAR ALOXAMENTOS RURAIS, QUE VAN

RESPONDER ÁS EXPECTATIVAS QUE PODA TER PARA O
LECER. EXPERIENCIAS, RUTAS, FESTAS, E TODO AQUELO QUE
PERMITA COÑECER A GALICIA QUE QUERES.
UNHA INVITACIÓN A DESCUBRIR, A SORPRENDERSE, A
NAMORARSE DUN MUNDO DE SENTIDOS PARA COMPARTIR.

RESTAURANTES

Ocupar os sentidos e obter a recompensa de
recuperar sabor e sensacións auténticas.

RESTAURANTES

A CARBALLEIRA
Enderezo:
Estrada Ourense-Vigo, km 581
32990 Sta. Cruz de Arrabaldo (Ourense)
Teléfono: +34 988 384 170   Fax: +34 988 384 229
Email: info@carballeirasantacruz.com
Web: www.carballeirasantacruz.com
O establecemento
A cociña presta especial atención á calidade das
materias primas e o restaurante prima a atención dos
seus clientes. A Carballeira oferta unha ampla carta
diaria, con peixes e mariscos do día xunto a unha variada
oferta de carnes e produtos de tempada. Entre as súas
especialidades ﬁguran o arroz con lumbrigante. Todo iso
acompañado dunha ampla oferta de viños.

PRATOS QUE PARTEN DO ESENCIAL,
POTENCIADOS COA PERSONALIDADE
DA NOSA COCIÑA
8
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RESTAURANTES

A MIRANDILLA DE RINLO
Enderezo:
Avenida de Ribadeo, 5
27715 Rinlo - Ribadeo (Lugo)
Teléfono: +34 982 123 100
Email: amirandillarestaurante@hotmail.com
Web: www.amirandilladerinlo.com
O establecemento
A Mirandilla é un restaurante con máis de 10 anos de
historia, situado en Rinlo (Ribadeo), no que se combina
a aposta por unha ampla e sinxela variedade de peixes
e mariscos con carnes e sobremesas innovadoras.
Ademais, aposta por unha gran adega, con viños de
máis de 70 ﬁrmas nacionais, cunha coidada selección
dos caldos galegos, que contribúe a lograr unha perfecta
harmonización cos peixes e as carnes da carta.

A SINXELEZA DOS PEIXES E CARNES
EN PERFECTA HARMONÍA COS
MELLORES VIÑOS GALEGOS
10 RESTAURANTES

RESTAURANTES

ASADOR VACAVELLA
Enderezo:
Avenida da Peregrina, 10 - Bertamiráns
15220 Ames (A Coruña)
Teléfono: +34 981 883 902
Email: a.vacavella@gmail.com
Web: www.vacavella.com
O establecemento
O Val da Maía forxa o seu carácter na moderación do
seu clima, na suavidade da súa orografía, na música
de centos de campás e na letra dos poemas de Rosalía
de Castro. Un abano de sensacións que teñen como
complemento imprescindible a riqueza dos produtos
agroalimentarios que cada día chegan a Bertamiráns
para seren postos á disposición da cociña máis esixente.
Unha calidade sen igual, que ten nas carnes, sen dúbida,
o seu punto culminante, como se pode apreciar na carta
do Asador Vacavella, que sorprende pola variedade
e polas tonalidades de sabores presentes nas súas
propostas culinarias.

12 RESTAURANTES

PRODUTOS SELECCIONADOS
CUN SABOR ÚNICO
PARA SER COCIÑADOS NAS BRASAS

RESTAURANTES

A TABERNA
Enderezo:
Rúa de Julio Prieto, 32
32005 Ourense
Teléfono: +34 988 243 332
Email: ataberna@gmail.com
Web: www.ataberna.com
O establecemento
A Taberna Restaurante está situado á entrada do
centro histórico de Ourense, nunha antiga casa
restaurada, preto do Xardín do Posío. Ofrece aos seus
clientes unha cociña caseira, tradicional e galega,
aproveitando as boas materias primas, frescas e de
tempada.

COCIÑA TRADICIONAL GALEGA
NUN ENTORNO RÚSTICO
14 RESTAURANTES

RESTAURANTES

BAR BERBERECHO
Enderezo:
Rúa da Praia dos Barcos, 4 Baixo
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 691 051 207
Email: berberechosanxenxo@gmail.com
O establecemento
Bar Berberecho está situado no porto deportivo de
Sanxenxo (Pontevedra), nunha rúa peonil, sen tráﬁco
de vehículos e a 50 metros da praia urbana de Silgar.
Dispón dunha terraza con vistas ao mar. Bar Berberecho
é unha tapería que combina a cociña tradicional con
técnicas actuais e aposta polos produtos de mercado.
Conta cunha ampla e esixente selección de viños.

PRATOS TRADICIONAIS REINVENTADOS
CON TÉCNICAS MODERNAS
16 RESTAURANTES

RESTAURANTES

BAR TAMARINDO
Enderezo:
Praza Maior, 10
32005, Ourense
Teléfono: +34 988 238 732
Email: info@bartamarindo.com
Web: www.bartamarindo.com
O establecemento
No centro neurálxico de Ourense, na Praza Maior, o Bar
Tamarindo recibe ó visitante cunha zona monumental
impresionante e unha carta na que se combina a
gastronomía tradicional coa innovación de novas
propostas culinarias. A capital das Burgas posúe unha
das mellores ofertas de lecer e cultura de Galicia, que
a converteron nun referente turístico de primeira orde.
Nada mellor que a terraza do Bar Tamarindo para
repoñer forzas e mesturarse co ambiente amigable que
se respira na capital ourensá.

18 RESTAURANTES

CREACIÓNS CARACTERIZADAS
POLA SÚA FRESCURA DENTRO DUN
CONCEPTO GASTRONÓMICO QUE SE
ACTUALIZA PERIODICAMENTE

RESTAURANTES

BIDO
Enderezo:
R/ Marcial Del Adalid, 2-4 Baixo
15005 – A Coruña
Teléfono: +34 881 922 847  
Email: info@bidorestaurante.es
Web: www.bidorestaurante.es
O establecemento
No centro da Coruña, O Restaurante Bido asómase
ao mar que desde tempos inmemoriais foi forxando
o espírito da cidade da Coruña. Unha maridaxe que
introduce a brisa dunha historia mariñeira en cada unha
das súas mesas. Á fronte da tripulación atópase Juan
Crujeiras, que propón apostas gastronómicas atrevidas
xunto cos mellores produtos galegos de calidade e unha
adega selecta na que se pode atopar o tipo de viño que
precisa cada receita.

BIDO RACHA COS ESTEREOTIPOS
APOSTANDO POLA CREATIVIDADE E A
INNOVACIÓN
20 RESTAURANTES

RESTAURANTES

BODEGUILLA DE SAN LÁZARO
Enderezo:
Rúa San Lázaro, 104
15703 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: +34 981 566 607
Email: bodeguilladesanlazaro@gmail.com
Web: www.labodeguilla.gal
O establecemento
A Santiago de Compostela chega tanta xente de fóra que
lle tiveron que poñer o nome de ‘Preguntoiro’ á rúa que
leva cara á catedral. Co tempo, Compostela madurou
outro punto de encontro para os peregrinos que baixan
desde o Monte do Gozo; nesta ocasión é un rótulo co
nome da cidade, no que os romeiros van deixando recordos e amuletos que os acompañaron nos duros días do
‘Camiño’. Non é casualidade que neste contorno máxico
ás portas da Cidade, se atope a Bodeguilla de San Lázaro,
que recibe aos estranxeiros e os converte en veciños coa
selección dos mellores viños e a maxia da súa cociña na
que toman protagonismo especial os produtos galegos
de calidade combinados coa mestría dunha fórmula que
cumpre 25 anos na primeira das bodeguillas que abriu as
súas portas, a Bodeguilla de San Roque.
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COCIÑA TRADICIONAL E SINXELA
CON FINOS E SUTÍS TOQUES
VANGARDISTAS

RESTAURANTES

BODEGUILLA DE SANTA MARTA
Enderezo:
Avda. da Liberdade, 11
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: +34 981 813 520
Email: bodeguilladesantamarta@gmail.com
Web: www.labodeguilla.gal
O establecemento
Alí onde Compostela se desentumece para medrar
cara ás vellas pedras do Castelo da Rocha Forte, desde
onde o omnipresente arcebispo Xelmírez vixiaba
ós normandos –que desde Catoira se dirixían terra
adentro sen piedade–, preto dese punto neurálxico da
Historia de Compostela, atópase a Bodeguilla de Santa
Marta. Atenta, como as súas irmáns, á súa función de
embaixadora da cidade, abre un abano de sabores que
unen o mellor da nosa cociña tradicional cunha selecta
escolla de produtos galegos de calidade. Innovación
para un barrio novo dunha cidade milenaria, todo un
reto acadado con pleno éxito.
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ADEGA ÍNTIMA ONDE OS
PROTAGONISTAS SON OS PRATOS PARA
COMPARTIR ARREDOR DAS MESAS

RESTAURANTES

CANTINA RÍO COVÉS
Enderezo:
Estrada Esteiro, 9
15600 Pontedeume (A Coruña)
Teléfono: +34 981 434 057 - 981 432 653
Email: cantina@riocoves.com
Web: www.riocoves.com
O establecemento
A Cantina Río Covés manifestou ao longo dos anos un
especial coidado e dedicación á conservación da súa
contorna inmediata coa plantación de arboledo autóctono como buxos, loureiros, carballos, castiñeiros,
salgueiros. Sobre o vello peirao construíuse a casa
familiar que, rehabilitada como restaurante, ofrece unha
cociña que utiliza o mar como inspiración.
No seu restaurante ofrece unha cociña con aires
marítimos, os mellores pescados e mariscos da ría en
pratos sinxelos levados á mesa por un servizo familiar.
Todo rematado por un ﬁnal doce que nos devolve ás
raíces da zona e acompañado por unha extensa adega na
que destacan os viños brancos propios das Rías Baixas,
identiﬁcables polo seu sabor intenso e recoñecible.
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COCIÑA INSPIRADA NO MAR
NUNHA CONTORNA NATURAL

RESTAURANTES

CARMEN
Enderezo:
Rúa Praia dos Barcos, 2 - Baixo
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 723 412 - 606 389 228
Email: info@restaurantecarmen.es
Web: www.restaurantecarmen.es
O establecemento
Con máis de 30 anos de experiencia no sector, o
Restaurante Carmen ofrece aos seus clientes unha
cociña baseada en produtos de primeira calidade, na
que fusiona o enfoque tradicional con presentacións de
vangarda. Está situado no porto deportivo de Sanxenxo,
nunha rúa peonil con vistas ao mar, a 50 metros da praia
urbana de Silgar.

PRATOS TRADICIONAIS ELABORADOS
CON MATERIA DA MELLOR CALIDADE E
PRESENTADOS CUNHA MIRADA VANGARDISTA
28 RESTAURANTES

RESTAURANTES

CASA DE LOS PECES
Enderezo:
Aquarium Finisterrae
Paseo Marítimo Alcalde Francisco Vázquez, 34
15002 A Coruña
Teléfono: +34 981 217 682
Email: angel@restaurantedelacuario.com
Web: www.restaurantedelacuario.com
O establecemento

O Restaurante Casa de los Peces está situado no Museo
Aquarium Finisterrae, na cara máis próxima ao mar de todo
o edificio e con vistas ao exterior, onde se pode gozar dunha
deliciosa comida xunto ao mar cunhas marabillosas vistas. Por
unha banda a Torre de Hércules, polo outro, a costa Atlántica.
O restaurante, a través de Finisterrae Catering, ofrece a
posibilidade de organizar eventos sociais, catas, congresos
ou convencións, que lle ofrecerá un abano gastronómico de
diferentes posibilidades en función das necesidades do que
desexen os clientes: cócteles, menús de traballo, menús de gala,
carta de viños...
Grazas á versatilidade da sala Maremagnun e da sala Nautilus
convértese no lugar idóneo para a celebración de congresos,
convencións ou reunións de empresa. A sala Nautilus é única
en Europa e xoia do Acuario. Rodeada por vidreiras onde
poderá gozar da fauna e flora que habitan na Costa Atlántica e
degustar un menú baseado no libro de Vinte mil leguas de viaxe
submarina de Julio Verne.

30 RESTAURANTES

DEGUSTE UN DELICIOSO XANTAR
XUNTO AO MAR CUNHAS
MARABILLOSAS VISTAS

RESTAURANTES

CHICOLINO
Enderezo:
Rúa Egipto, 125
15930 Boiro (A Coruña)
Teléfono: +34 981 844 495
Email: chicolino@chicolino.es
Web: www.chicolino.es
O establecemento
O sal mariñeiro das praias e os cantís de Boiro impregnan
o aire que sobe ata o monte da Curota, desde onde se
pode ollar tan lonxe como a vista queira levar o viaxeiro.
Terra e mar fúndense no abrazo recortado da costa
arousá. O mellor do peixe e o marisco de proximidade
chega ás lonxas da comarca, lugar de abastecemento do
restaurante Chicolino desde hai máis de cincuenta anos,
co interese e esixencia do primeiro día. Unha adega
selecta e un ambiente acolledor son os elementos polos
que os que elixen o Chicolino para as súas celebracións
seguen escolléndoo cada vez que desexan organizar un
evento especial.

32 RESTAURANTES

A CALIDADE DO NOSO SERVIZO E
DOS NOSOS PRODUTOS É A CLAVE DA
SATISFACCIÓN DOS NOSOS CLIENTES

RESTAURANTES

EIRADO DA LEÑA
Enderezo:
Praza da Leña, 3
36002 Pontevedra
Teléfono: +34 986 860 225
Email: oeirado@hotmail.es
Web: www.eiradoeventos.com
O establecemento
O Eirado da Leña é un restaurante gastronómico
situado no corazón do centro histórico de Pontevedra,
na emblemática Praza da Leña. Dirixido polo chef
Iñaki Bretal, aposta por sacar o mellor do produto,
baseándose na sinxeleza. O Eirado da Leña conta cunha
ampla e selecta adega, con máis de 280 referencias
de todo o mundo, con especial atención aos viños das
denominacións de orixe galegas.

COCIÑA SINXELA E PRODUTO DE
PRIMEIRA ACOMPAÑADOS DUNHA ADEGA
CON MÁIS DE 280 REFERENCIAS
34 RESTAURANTES
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EL COTO
Enderezo:
Rúa de Reza, 11 - Baixo
32003 Ourense
Teléfono: +34 988 240 121
Email: info@restaurantecoto.es
Web: www.restaurantecoto.es
O establecemento
O Restaurante O Coto abre as súas portas no 2008
na céntrica rúa de Reza, en Ourense. Un espazo
consagrado aos mellores pescados e carnes da máxima
calidade. A cociña do Coto ofrece o mellor da tradición
da gastronomía galega, cunha aposta clara pola
excelencia no servizo e no produto e unha ampla
selección de viños con atención especial ás denominacións de orixe galegas.

PEIXES E CARNES DA MÁXIMA
CALIDADE EN PLENO CENTRO
DE OURENSE
36 RESTAURANTES

RESTAURANTES

EL REFUGIO
Enderezo:
Praza de Galicia, 8
15173 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: +34 981 610 803
Email: elrefugio@restaurante-elrefugio.com
Web: www.restaurante-elrefugio.com
O establecemento
A vila de Oleiros conta cunha grande riqueza natural
e paisaxística entre a que destaca o ‘‘Monumento
Natural Costa de Dexo-Serantes’’, espazo protexido
recoñecido como Lugar de Importancia Comunitaria
(LIC) onde poder gozar da bravura do mar rompendo
en impresionantes cantís. Na ‘‘Aula do Mar’’, antiga casa
do fareiro hoxe convertida nun centro de interpretación,
podemos atopar unha exposición interpretativa dos
valores naturais que posúe.
E nada mellor para complementar esta proposta que
un restaurante como El Refugio, que conta cunha
traxectoria de case catro décadas e unha carta que
non deixa indiferente a ninguén pola calidade dos
seus produtos e a innovación nas receitas que propón
aos seus comensais. Unha adega con máis de 800
referencias de todo o mundo é o complemento final
para unha experiencia gastronómica perfecta.
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MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA
CALIDADE E UNHA EXCELENTE ADEGA
SON OS PIARES QUE DISTINGUEN
‘EL REFUGIO’

RESTAURANTES

ESPAÑA
Enderezo:
Rúa do Teatro, 10
27001 Lugo
Teléfono: +34 982 242 717
Email: info@restauranteespana.es
Web: www.restespana.es
O establecemento
Os irmáns Héctor e Francisco López asumiron o relevo
xeracional do Restaurante España, que lles legou
o seu pai, cunha acreditada cociña tradicional de
Lugo, mais aportaron unha comedida renovación que
combina a herdanza ortodoxa co uso da despensa
rural da provincia. O cambio de estilo coincidiu coa
renovación das instalacións que aportaron un aire
de modernidade. Ademáis, a nova etapa conleva a
aposta por proxectos de calidade, coma a cría de bois,
cuxa carne permite elaborar ata 10 pratos diferentes
da súa carta.
O Restaurante España está integrado no “Grupo Nove”.
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O LEGADO DA COCIÑA TRADICIONAL
LUCENSE RENOVADO NUNHA
APOSTA POLA CALIDADE

RESTAURANTES

FINISTERRAE LA TORRE
Enderezo:
Avenida de Navarra, 63
15002 A Coruña
Teléfono: +34 981 209 061
Email: angel@restaurantedelatorre.com
Web: www.restaurantedelatorre.com
O establecemento
O mar na Coruña ten carácter e é bravío. Unha estampa
que non deixa indiferente ao visitante incluso nos días
máis calmos do verán. Esta paisaxe ten tres elementos
que enmarcan de xeito inesquecible a visita á Cidade:
a Torre de Hércules e as praias de Orzán e Riazor. Estas
marabillosas vistas fan dos restaurantes Finisterrae e
Casa dos Peixes, enclavados neste contorno utópico,
unhas atalaias privilexiadas nas que descubrir os
produtos galegos de calidade elaborados coas mellores
receitas da cociña atlántica e unha selecta adega
na que degustar o carácter dos viños das mellores
denominacións de orixe galegas e do resto de España.
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CARTA COIDADA E ESCOLLIDA ADEGA,
PARA RELAXARSE ANTE AS VISTAS DO
PASEO MARÍTIMO DA CORUÑA

RESTAURANTES

LA POSTRERÍA
Enderezo:
Rúa de Fernando Arenas Quintela, 5 Baixo
15003 A Coruña
Teléfono: +34 981 916 067
Email: info@postreria.com
Web: www.postreria.com
O establecemento
La Postrería é un espazo gastronómico vangardista,
froito do soño dos seus creadores, o interiorista
Juan Morandeira e o cociñeiro Rubén Romeu, que
fusionaron os seus coñecementos e experiencias para
desenvolver un proxecto que abarca unha ampla oferta
gastronómica ao redor da cociña doce. La Postrería toma
como referencia as sobremesas de restaurante, a cociña
creativa e o deseño; e desenvolveu un espazo cómodo,
con cociña de autor próxima e accesible a todos os
públicos.

INTERIORISMO E COCIÑA FUSIÓNANSE
NUNHA PROPOSTA VANGARDISTA
ARREDOR DOS DOCES
44 RESTAURANTES

RESTAURANTES

MARDIVINO ASADOR
Enderezo:
Paseo Silgar, 15
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 721 133
Email: info@mardivinoasador.es
O establecemento
Fronte á mítica praia Silgar en Sanxenxo, destino de
vacacións privilexiado das Rías Baixas galegas, na
que a oferta de lecer e diversión abrangue todas as
posibilidades, o Restaurante Mar Divino representa
unha proposta estética innovadora, á altura dos máis
salientables restaurantes das principais guías de viaxes.
Cunha ampla terraza e un salón para 80 persoas, dispón
tamén dun salón privado. Todas as referencias nos
principais portais falan do trato amable e atento do
persoal e, sobre todo, das posibilidades que ofrecen
as súas propostas gastronómicas e da selección da
súa adega na que se atopan os principais viños das DO
galegas e españolas.
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AS MELLORES CARNES,
MARISCOS E PEIXES DE TEMPADA
REALZAN O SEU SABOR Á BRASA

RESTAURANTES

MESÓN A CEPA
Enderezo:
Avenida de A Coruña, 22 Baixo
15670 O Burgo - Culleredo (A Coruña)
Teléfono: +34 981 663 501
Email: info@mesonacepa.com
Web: www.mesonacepa.com
O establecemento
Mesón A Cepa, situado no Burgo (Culleredo, A Coruña), é
un mesón familiar que durante máis de 30 anos ofreceu
ao público unha gran variedade das racións máis típicas
e dos viños máis saborosos da terra. Tras unha gran
reforma e ampliación do local, Mesón A Cepa evolucionou
ata conseguir a mellor combinación entre unha cociña
tradicional e un servizo rápido e de calidade, sempre
integrado nun ambiente cálido e acolledor.

RACIÓNS E TAPAS TRADICIONAIS
NUN ESPAZO QUE UNE O RÚSTICO
CO ACTUAL
48 RESTAURANTES

RESTAURANTES

O BARAZAL
Enderezo:
Estrada de Ourense-Pontevedra km 21
32570 Maside (Ourense)
Teléfono: +34 988 28 83 17
Email: obarazal@obarazal.es
Web: www.obarazal.es
O establecemento

O Barazal é un establecemento que naceu a finais da década
dos 70 en Santiago, na Rúa da Raíña. Un local que dende os seus
comezos se converteu nun centro de reunión para a sociedade
compostelá apostando polo bo trato, a cociña sinxela pero
onde prime a calidade. Unha fórmula básica que continúa ata
a actualidade. E da capital galega chegou o salto para converter
un restaurante de estrada nun referente da gastronomía galega.
O salto a Ourense chegou pola necesidade de seguir medrando
e dar alternativa aos veciños dunha provincia con mar tan lonxe
e tan cerca ao mesmo tempo. O esforzo dos seus propietarios,
Milagros e Ricardo, ao pé do cañón nos fogóns, as mesas e as
lonxas convertérono na súa esencia. E agora, na segunda década
do século XXI chegan as épocas de expansión, de novos pulos e
nova xerencia. Carlos está agora á fronte dun negocio con locais
modernos, capaces de acoller a case un milleiro de persoas
ao mesmo tempo sen perder o carisma de sempre. O Barazal
conserva as vellas receitas pero adaptado aos tempos e aos
gustos dos seus clientes, iso sí, baixo a obriga da calidade.
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VELLAS RECEITAS ADAPTADAS AOS
NOSOS TEMPOS, UTILIZANDO SEMPRE
PRODUTOS DE CALIDADE

RESTAURANTES

O CURRO DA PARRA
Enderezo:
Rúa da Travesa, 20 Baixo
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: +34 981 556 059
Email: reservas@ocurrodaparra.com
Web: www.ocurrodaparra.com
O establecemento
O Curro da Parra é un restaurante situado no centro
histórico de Santiago de Compostela, preto á Praza de
Abastos, no que o seu chef realiza unha aposta pola
cociña creativa de mercado con raíz galega. O Curro da
Parra é un recuncho perfecto para gozar dunha ampla
variedade de caldos, que se vai renovando e integra
tamén viños emerxentes e divertidos.

COCIÑA DE MERCADO BASEADA NOS
PRODUTOS DE TEMPADA QUE NOS OFRECE
DIARIAMENTE A PRAZA DE ABASTOS
52 RESTAURANTES

RESTAURANTES

O GRELO
Enderezo:
Campo da Virxe, s/n
27400 Monforte de Lemos (Lugo)
Teléfono: +34 982 404 701
Email: ogrelo@resgrelo.com
Web: www.resgrelo.com
O establecemento

A vila de Monforte atesoura grandes restos da Historia de
Galicia, como dan mostra os complexos monumentais que nela
se erguen. Situada no sur de Lugo, presenta un núcleo urbano
cun forte contido histórico, que dá lugar a un dos conxuntos
monumentais máis representativos de Galicia.
Destaca o Castelo de San Vicente, convertido recentemente en
Parador Nacional de Turismo, a fachada neoclásica do Mosteiro
de San Vicente do Piñeiro, o Pazo dos Condes de Lemos e
a Torre da Homenaxe, desde onde se contempla unha ampla
panorámica da zona. Outros monumentos son a Ponte Medieval,
o Museo de Arte Sacra do Convento das Clarisas e o seu símbolo
máis representativo: o Colexio da nosa Señora da Antiga, de
estilo herreriano, coñecido popularmente como “O Escorial
Galego”.
O restaurante O Grelo coida de forma exquisita a selección da
materia prima, á que aplica unha cocción suave no seu punto. O
complemento das súas receitas son as súas salsas tradicionais e
lixeiras. A carta está dividida en cinco apartados, entrantes fríos,
entrantes quentes, peixe fresco, carnes e aves.
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O CARIÑO E O COIDADO AO ELIXIR AS
MATERIAS PRIMAS DOS SEUS PRATOS É
O MÁIS IMPORTANTE NA SÚA COCIÑA

RESTAURANTES

YAYO DAPORTA
Enderezo:
Rúa do Hospital, 7
36630 Cambados (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 526 062
Email: restaurante@yayodaporta.com
Web: www.yayodaporta.com
O establecemento
O chef, Yayo Daporta, cunha Estrela Michelín, desenvolveu
os coñecementos e experiencias que adquiriu na Escola
de Hostelería de Santiago ou en restaurantes coma Casa
Solla (Pontevedra), Alejandro (Almería) ou el Amparo
(Madrid). Na carta, pártese sempre dos mellores produtos que están ao alcance en cada momento, cunha
especial atención aos mariscos e pescados de tempada,
aos que se lles aplican as técnicas de cociña máis
adecuadas. Conta cunha ampla e coidada selección
de viños das denominacións de orixe galegas e outras
zonas vitivinícolas españolas e internacionais, dirixida
pola “sommelier” Esther Daporta.
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OS MELLORES PRODUTOS DE
TEMPADA DA MAN DO CHEF
YAYO DAPORTA

HOTEIS

Unha resposta para o teu tempo de
lecer, con personalidade compartida
e a calidade como nexo de unión.

ALFONSO IX/ A PONTE RIBEIRA
(Hospedaría e restaurante certificados)

O establecemento
Sarria é o punto de inicio mínimo necesario para
percorrer os últimos cen quilómetros do Camiño de
Santiago Francés e conseguir así ‘A Compostela’. É,
con diferenza, a localidade na que maior número de
peregrinos inician a súa ruta. Para coller forzas e afrontar
o ‘Camiño’, nada mellor que achegarse ao Hotel Alfonso
IX, onde poderás coñecer o mellor da gastronomía galega
tradicional, que ten como base produtos alimentarios
de calidade. E se o que prefires é descansar, poderás
gozar dun establecemento hoteleiro dotado de todas as
comodidades para o descanso do viaxeiro.

60 HOTEIS

HOTEIS

Enderezo:
Rúa do Peregrino 29
27600 Sarria (Lugo)
Teléfono: +34 982 530 005   Fax: +34 982 531 261
Email: info@alfonsoix.com
Web: www.alfonsoix.com

NESTE AMBIENTE ACOLLEDOR E
AGRADABLE, O CLIENTE GOZARÁ DUN
MERECIDO DESCANSO

BOSQUE MAR

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Lugar de Reboredo, 93
36988 San Vicente de O Grove (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 731 055   Fax: +34 986 730 512
Email: info@bosquemar.com
Web: www.bosquemar.com
O establecemento
A localización na península do Grove permite aos
seus hóspedes realizar diversas actividades de lecer
como a práctica do golf, deportes náuticos, realizar
excursións en catamarán, equitación ou gozar das
praias próximas. No restaurante pódense soborear
os froitos da horta do propio hotel, producidos con
abonos naturais e ecolóxicos. A oferta gastronómica
inclúe peixes e mariscos da Ría de Arousa, que combina
elaboración tradicional con outras propostas modernas
e internacionais.

OCIO E GASTRONOMÍA Á BEIRA
DA RÍA DE AROUSA
62 HOTEIS

CAMPOMAR

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Camiño de Mourelos, 69 (Praia da Lanzada)
36990 Noalla - Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 744 972   Fax: +34 986 743 460
Email: info@hotelcampomar.es
Web: www.hotelcampomar.es
O establecemento
O Hotel Campomar está ubicado preto da praia de
A Lanzada, o que permite aos seus clientes gozar da
tranquilidade do campo, xunto ao mar. No comedor
ofrece unha ampla oferta gastronómica das Rías Baixas
coma mariscos, pescados ou produtos do campo.
Durante a tempada de verán, dispón dun servizo buffet.

O LUXO DE GOZAR DOS MELLORES
PRODUTOS DAS RÍAS BAIXAS
NA TRANQUILIDADE DO CAMPO E O MAR
64 HOTEIS

EGO / NITO

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Praia de Area, 1
27.850 Faro San Xiao, Viveiro (Lugo)
Teléfono: +34 982 560 987
Email: info@hotelego.es
Web: www.hotelego.es
O establecemento
Situado nas inmediacións da praia de Area (Viveiro),
ofrece aos seus clientes unha combinación de natureza
e mar para gozar do descanso e da tranquilidade
desexada. Conta con numerosos servizos como Spa
con piscina climatizada, ximnasio, sala de conferencias,
terraza con vistas ao Cantábrico, parque infantil, pistas
de pádel e aparcadoiro privado. Ademais, o Restaurante
Nito ofrece aos seus clientes produtos da mellor
calidade, nunha aposta polos sabores da gastronomía
local e de tempada.

NATUREZA E MAR COMBINADAS COA
MELLOR GASTRONOMÍA LOCAL
66 HOTEIS

PAZO DE ALTAMIRA

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Rúa de Altamira, 18
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: +34 981 558 542
Email: reservas@pazodealtamira.com
Web: www.pazodealtamira.com
O establecemento
Pazo de Altamira é un pequeno hotel con encanto
ideal para gozar da vida na zona histórica de Santiago
construído sobre o antigo Pazo de Altamira. O ediﬁcio
está rehabilitado cun estilo funcional e contemporáneo.
O restaurante do hotel ofrece a oportunidade de
mergullarse na vida local e saborear a cultura e a
gastronomía galega cunha interpretación actual.

UN HOTEL CON ENCANTO NO
CORAZÓN HISTÓRICO DE SANTIAGO
68 HOTEIS

ROTILIO

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Avenida do Porto, 7 e 9
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 720 200   Fax: +34 986 724 188
Email: hotelrotilio@hotelrotilio.com
Web: www.hotelrotilio.com
O establecemento
O Hotel Rotilio atópase situado entre o porto deportivo
Juan Carlos I e a praia urbana de Silgar, no municipio
de Sanxenxo. Desde as súas habitacións, a maioría con
terraza, gózase das mellores vistas á Ría de Pontevedra.
Desde a súa apertura, o hotel caracterizouse pola súa
cociña que aposta polos produtos do mar e da terra.

COCIÑA DO MAR E DA TERRA CON
VISTAS Á RÍA DE PONTEVEDRA
70 HOTEIS

SPA NANÍN PLAYA

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Praia de Nanín, estrada PO-308
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 691 500 - 986 691 600
Fax: +34 986 691 601
Email: hotel@nanin.com
Web: www.nanin.com
O establecemento
O Hotel Spa Nanín Praia sitúase na Praia de Nanín (Ría
de Pontevedra) e conta cunhas vistas privilexiadas da
ría. No seu restaurante ofrece unha cociña con aires
marítimos, os mellores pescados e mariscos da ría en
pratos sinxelos levados á mesa por un servizo familiar.
Todo rematado por un ﬁnal doce que nos devolve ás
raíces da zona e acompañado por unha extensa adega na
que destacan os viños brancos propios das Rías Baixas,
identiﬁcables polo seu sabor intenso e recoñecible.

ACTIVIDADES PARA TODA A
FAMILIA NO CENTRO TURÍSTICO
DAS RÍAS BAIXAS
72 HOTEIS

TALASO LOUXO - LA TOJA

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Illa da Toxa
36991 O Grove (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 730 200
Email: reservas@louxolatoja.com
Web: www.louxolatoja.com
O establecemento
O Talaso Hotel Louxo - La Toja atópase nun dos espazos
naturais máis fermosos de Galicia, privilexiadamente
situado sobre a ría de Arousa. O hotel conta cunha
piscina exterior de auga salgada e cun balneario de auga
de mar onde se pode gozar de baños turcos, sauna ou
ximnasio. Nos dous restaurantes situados nos xardíns
do hotel, o Rías Gallegas e La Garza, pódense degustar
magníﬁcos pratos da gastronomía galega.

RELAX E CALMA NA
ILLA DA TOXA
74 HOTEIS

AUGUSTA SPA RESORT **** SUPERIOR
(Hospedaría certificada)

HOTEIS

Enderezo:
Lugar de Padriñán, 25
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 727 878   Fax: +34 986 727 060
Email: reservas@augustasparesort.com
Web: www.augustasparesort.com
O establecemento
O Augusta Spa Resort **** Superior consta de dous
edificios separados situados a 600 metros da praia de
Silgar e a 250 metros do centro urbano de Sanxenxo.
Conta con 107 cuartos, entre Family Suites, Junior
Suites e Dobres, todos eles con vistas á ría. Completa
as súas instalacións con piscina exterior climatizada,
pista de paddle, minigolf, dous restaurantes á carta,
dúas cafetarías interiores e outra exterior situada xunto
á piscina, zonas axardinadas e o centro “Augusta Spa” e
constitúe o maior centro spa de Galicia.

DESCANSO E OCIO NO MAIOR
CENTRO SPA DE GALICIA
76 HOTEIS

BLUE CORUÑA

(Hospedaría certificada)

HOTEIS

Enderezo:
Rúa Juana de Vega, 7
15004 A Coruña
Teléfono: +34 881 888 555   Fax: +34 881 888 500
Email: info@hotelbluecoruna.com
Web: www.hotelbluecoruna.com
O establecemento
O Hotel Blue Coruña está situado nun enclave
privilexiado, en pleno centro comercial de A Coruña,
xunto a Praza de Lugo, e a tan só a un quilómetro do
centro histórico da cidade. De recente construcción, o
hotel abriu as súas portas en xaneiro de 2014 cun deseño
moderno e funcional, equipado ata o último detalle.

MODERNIDADE E FUNCIONALIDADE EN
PLENO CENTRO COMERCIAL
DA CORUÑA
78 HOTEIS

MONUMENTO PAZO DO RÍO
(Hospedaría certificada)

O establecemento
Dentro da comarca das Mariñas, Oleiros ocupa un lugar
destacado na oferta turística, tanto pola súa paisaxe
coma pola proximidade á cidade da Coruña. A ría do
Burgo é unha delas, así como o importante patrimonio
arquitectónico, onde destaca o Castelo de Santa Cruz.
Neste marco incomparable, o Hotel Monumento Pazo do
Río posibilita unha estancia adaptada a cada visitante
coa posibilidade de elixir entre diferentes opcións de
aloxamento, unha delas desfrutar da experiencia de
durmir nunha das nove habitacións con encanto do
edificio principal do século XVI e outra desfrutar nun dos
vinte apartamentos con dispoñibilidade a partir de dúas
persoas á seis persoas cunha terraza independente
rodeados dun río e zona axardinada. Todo a escasos
minutos do centro da capital coruñesa e do seu
aeroporto. Esta fórmula combina comodidade, paisaxe
e gastronomía, que garanten unhas vacacións perfectas.

80 HOTEIS

HOTEIS

Enderezo:
Rúa Pazo do Río, 16 – Montrove
15179 Oleiros (A Coruña)
Teléfono: +34 981 637 512
Email: info@pazodorio.com
Web: www.pazodorio.com

GOZA DUNHA ESTADÍA INESQUECIBLE,
ACOLLEDORA E ROMÁNTICA NESTE
HOTEL CON ENCANTO

ALOXAMENTOS RURAIS

Volver no tempo para compartir todo aquelo
que lembramos, nunha sensación nova
que sentimos hoxe.

A PARADA DAS BESTAS

(Hospedaría e restaurante certificados)

Enderezo:
Pidre, 27
Palas de Rei. 27207 (Lugo)
Teléfono: +34 982 183 614
Email: info@aparadadasbestas.com
Web: www.aparadadasbestas.com

84 ALOXAMENTOS RURAIS

ALOXAMENTOS RURAIS

O establecemento
A Parada das Bestas atópase nun lugar único do ‘Camiño
Francés’, a 4 minutos a pé do centro da poboación
de Pidre (Palas de Rei). Con máis de tres séculos de
antigüidade, o establecemento ofrece varias opcións
para gozar duns arredores inigualables. O hóspede terá
a oportunidade de aloxarse na Casa Principal, ou Casa
Villasante, ou nun dos seus catro apartamentos rurais;
todos eles equipados con wifi, TV de pantalla plana,
teitos con vigas de madeira, muros de cachotería á
vista, calefacción e unha piscina ao aire libre. Ademais
de descansar, o viaxeiro poderá repoñer forzas grazas á
oferta gastronómica, na que está presente a innovación
e a recuperación dos pratos dos antigos peregrinos.

DESCANSO E BOA GASTRONOMÍA EN
PLENO CAMIÑO DE SANTIAGO

CASA RURAL ABADÍA EIRAS

(Hospedaría e restaurante certificados)

Enderezo:
Rúa Eiras, 15
36760 O Rosal (Pontevedra)
Teléfono: + 34 986 621 187
Email: info@abadiaeiras.es
Web: www.abadiaeiras.es
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ALOXAMENTOS RURAIS

O establecemento
Situada no val do Rosal, a Casa Rural Abadía Eiras
goza dunha contorna rica en restos prehistóricos,
principalmente de castros anteriores á época romana.
Pero, sen dúbida, o enclave máis coñecido do Rosal é
o conxunto etnográfico dos Muíños de Folón e Picón.
Ademais, as posibilidades da paisaxe que arrodean esta
antiga abadía do século XIX (ano 1816), rehabilitada como
aloxamento rural nunha contorna natural á beira do río
Miño, permiten pasar uns días facendo turismo rural
pola provincia de Pontevedra, practicando actividades
como o rafting, as rutas a pé ou o ciclismo, grazas ao
servizo de aluguer de bicicletas.

MARABILLOSO ALOXAMENTO RURAL
CON ENCANTO PARA GOZAR DA
NATUREZA E PRACTICAR
ACTIVIDADES DE AVENTURA

O RINCÓN DA BAIUCA

(Hospedaría e restaurante certificados)

Enderezo:
Lg. da Baiuca s/n
15124 Muxía (A Coruña)
Teléfono: +34 981 742 583
Email: orincondabaiuca@gmail.com
Web: www.orincondabaiuca.com
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ALOXAMENTOS RURAIS

O establecemento
Co sabor dunha antiga casa grande rehabilitada, O
Ricón da Baiúca ábrese ás infinitas lendas mariñeiras de
naufraxios na Costa da Morte. Unha costa recortada con
grandes cantís que alcanzan a súa maior cota no Monte
Facho (de 300 metros de altitude) e ten o seu miradoiro
de máis impacto no Cabo Vilán. O establecemento,
que conta cunha decoración rústica e á vez cun toque
moderno, dispón de todas as comodidades para que
a súa estancia sexa inesquecible. Con 6 habitacións
dobres, baño e TV, algunha delas con hidromasaxe.
Na actualidade dispón dun bar-restaurante no que
degustar os mellores produtos da zona.

O Rincón
Da Baiuca

ANTIGA CASA GRANDE ONDE PODERÁS
RELAXARTE E DEGUSTAR
OS PRODUTOS TÍPICOS DA TERRA

CASA DAS XACIAS

(Hospedaría certificada)

Enderezo:
Airoá, 3
27516 Pesqueiras-Chantada (Lugo)
Teléfono: +34 616 81 76 42
Email: reservas@casadasxacias.com
Web: www.casadasxacias.com

90 ALOXAMENTOS RURAIS
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O establecemento
Casa das Xacias está no corazón de Galicia e tamén no
corazón da Ribeira Sacra. Ríos entre montañas definen
a zona, cos seus característicos viñedos en socalcos e
a súa peculiar viticultura heroica. Os amantes do bo
viño poderán gozar así desta deliciosa denominación
de orixe nun marco incomparable. Casa das Xacias
é unha antiga casa de aldea edificada nos anos 30 e
coidadosamente restaurada no ano 2001. A casa ten
250 m² distribuídos en dúas plantas e 2.500 m² de
terreo. Aloxamento en modalidade de “aluguer de casa
completa” con capacidade para 15 persoas, dispón de 6
habitacións dobres, unha delas adaptada para persoas
con mobilidade reducida. Pódense engadir, ademais, 3
camas supletorias para nenos.

NO CORAZÓN DE GALICIA E DA RIBEIRA
SACRA, OS SEUS CARATERÍSTICOS
SOCALCOS CON VIÑEDOS E A SÚA PECULIAR
VITICULTURA HEROICA DEFINEN ESTA ZONA

CASA DE CACHEIRO
(Hospedaría certificada)

Enderezo:
Santa Cristina, 9 - Lamela
36579 Silleda (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 585 095 - +34 649 359 609 (WhatsApp)
Email: info@casadecacheiro.com
Web: www.casadecacheiro.com

ALOXAMENTOS RURAIS

O establecemento
Unha casa rural restaurada na que se combina
tradición, modernidade e calidade na Vía da Prata do
Camiño de Santiago. Situada nun contorno natural
envexable, está rodeada de ríos, mosteiros, torres,
montañas, fervenzas naturais, praias ﬂuviais, inmensas
zonas verdes, etc. o que permite gozar dos días de
descanso en Casa de Cacheiro.

TRADICIÓN E MODERNIDADE NUN
ESPAZO RURAL IDEAL PARA GOZAR
DUNS DÍAS DE DESCANSO
92 ALOXAMENTOS RURAIS

CASA VIXIDE

(Hospedaría certificada)

Enderezo:
Soutullo, 20 Anseán
36519 Lalín (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 784 442 - +34 669 822 480
Email: info@casavixide.com
Web: www.casavixide.com

94 ALOXAMENTOS RURAIS

ALOXAMENTOS RURAIS

O establecemento
Desde o fermoso val de Soutullo, preto do río Deza,
en Lalín, pódese gozar da serra do Candán, coas súas
incomparables carballeiras e as súas decenas de regatos
e ríos. Un lugar sen igual, arrodeado de verdes prados
e apracibles arboredos, que serven de marco a unha
leira amurallada na que se atopa Casa Vixide. Trátase
dunha casa de aldea do século XVIII, que foi totalmente
restaurada en 1996. Ten unha superficie de 250 m² e
está construída en mampostería de pedra. Consta dun
salón-comedor, cociña, dúas habitacións dobres con
baño, dúas habitacións dobres con baño compartido e
unha sala con minicociña. Na casa destacan as trabes
de madeira do teito, a cheminea e o chan de pedra e
madeira.

UN LUGAR INCOMPARABLE, ARRODEADO DE
PRADERÍAS E CARBALLEIRAS QUE SERVEN DE
MARCO A UNHA PROPIEDADE AMURALLADA
NA QUE SE ATOPA A CASA VIXIDE

INSTALACIÓNS NAÚTICAS

Asomando ao noso mar e nosas rías,
nun encontro armónico e preparado para o lecer.

PORTO DEPORTIVO NAUTA SANXENXO
Enderezo:
Porto Deportivo Juan Carlos I, 12
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 720 517   Fax: +34 986 720 578
Email: nauta@sanxenxo.org
Web: www.nautasanxenxo.com

98 INSTALACIÓNS NÁUTICAS

PORTO DEPORTIVO MODERNO,
CON MÁIS DE 400 PUNTOS DE AMARRE

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
Sanxenxo é un concello ateigado de encanto, situado na
costa occidental de Galicia. Considerado a capital turística
das Rías Baixas, está bañado polas rías de Pontevedra e
de Arousa. A súa situación privilexiada outórgalle unhas
condicións climáticas excelentes, así como un medio
ambiente natural inigualable, no que destacan as súas
fermosas praias e as súas extraordinarias paisaxes
naturais. A súa gastronomía, areais e costa fan que
miles de visitantes elixan Sanxenxo como destino. ‘Nauta
Sanxenxo’ xestiona o seu porto deportivo, que posúe
unhas instalacións que comprenden unha área de auga
de 90.000 m², 450 puntos de amarre e máis de 25.000
m² de espazo peonil. No seu ámbito inmediato podes
encontrar unha ampla oferta de restaurantes e hoteis. A
15 minutos hai dous campos de golf, un de 18 buracos e
un de 9, entre outras ofertas.

