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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

E INSTALACIÓNS NÁUTICAS, 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
10 RESTAURANTES

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
12 RESTAURANTES

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

A TAFONA
Enderezo:
Virxe da Cerca, 7
15703 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 562 314
Email: reservas@restauranteatafona.com
Web: www.restauranteatafona.com
O establecemento
O restaurante onde se desenvolve a proposta
gastronómica de Lucía Freitas, en A Tafona, é informal
e cheo de contrastes, xa que combina as súas paredes
de pedra cunha fermosa escaleira, un lucernario e
detalles de deseño. A xove chef, que con este restaurante
converteu o seu soño en realidade, prepara unha cociña
de mercado de corte moderno con moito sabor, boa
técnica e elegantes maridaxes. Premiado cunha estrela
Michelin en novembro de 2018 que mantén dende entón.

COCIÑA DE MERCADO DE CORTE
MODERNO CON MOITO SABOR
16 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
18 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 ao 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.

20 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
22 RESTAURANTES

RESTAURANTES

BODEGUILLA DE SAN LÁZARO
Enderezo:
Rúa San Lázaro, 104
15707 Santiago de Compostela
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.

24 RESTAURANTES

COCIÑA TRADICIONAL E SINXELA
CON FINOS E SUTÍS TOQUES
VANGARDISTAS

RESTAURANTES

BODEGUILLA DE SANTA MARTA
Enderezo:
Avda. da Liberdade, 11
15706 Santiago de Compostela
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.

26 RESTAURANTES

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.

28 RESTAURANTES

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
30 RESTAURANTES

RESTAURANTES

COMONACASA
Enderezo:
Rúa de Astureses, 23
32500 O Carballiño (Ourense)
Teléfono: +34 988 61 68 03
Email: comonacasa@hotmail.com
Web: www.comonacasa.com
O establecemento
O Restaurante Comonocasa está situado na vila ourensán
de O Carballiño. Naceu coa necesidade de poñer en
valor os produtos da zona e das costas galegas de xeito
tradicional, pero incorporando novas elaboracións e
sabores, intentando que o cliente atopase o equilibrio
entre novidade e tradición.
Un dos puntos principais da área da cafetería é a zona
infantil onde os nenos poden divertirse. Ademais, dispón
dunha área de produtos delicatessen onde os clientes
poden mercar queixos, viños e produtos de elaboración
propia e de Galicia.
O restaurante dispón dun carta extensa con primeiros
pratos, peixes, carnes e sobremesas e unha ampla
variedade de viños, champañas e licores.

32 RESTAURANTES

EQUILIBRIO ENTRE O NOVIDOSO
E A TRADICIÓN

RESTAURANTES

EIRADO DA LEÑA
Enderezo:
Praza da Leña, 3
36002 Pontevedra
Teléfono: +34 986 860 225
Email: oeirado@grupobretal.com
Web: http://nove.biz/inaki-bretal/gl
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

RESTAURANTES

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.

38 RESTAURANTES

MATERIAS PRIMAS DE PRIMEIRA
CALIDADE E UNHA EXCELENTE ADEGA

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 do restaurante Finisterrae
enclavado neste contorno utópico, unha atalaia
privilexiada na 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.

42 RESTAURANTES

CARTA COIDADA E ESCOLLIDA ADEGA,
PARA RELAXARSE ANTE AS VISTAS DO
PASEO MARÍTIMO DA CORUÑA

RESTAURANTES

GALIPIZZA A CORUÑA
Enderezo:
Praza Galicia, 2
15004 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: +34 881 087 978
Web: http://galipizza.com/coruna
O establecemento

«GALIPIZZEANDO NO FOGAR DE BREOGÁN»
Conta a lenda que Brigantia, orixe mitolóxico da Coruña, foi
fundada por Breogán, o mítico rei céltico de Galicia.
Galipizza tamén tivo que conquistar dúas veces a cidade
da Coruña e, desde abril de 2018, está ubicada na céntrica
Praza de Galicia. Trátase dun local acolledor, amplo e con
diferentes zonas de comedor.
Grazas á imaxinaria liña de tranvía Culleredo-A Coruña, esta
cidade é a única do mundo na que se pode Galipizzear
dobre con 2 locais en poucos quilómetros.
E xa de vir a Galipizzear na Coruña, toca visita obrigada á
Torre de Hércules, desde a que, como se foras o auténtico
Breogán, poderás divisar o horizonte na busca de novas e
riiicas Galipizzas!
+ SUXERENCIA
Conta a lenda que o Rei Breogán construiu na cidade de
Brigantia esta Torre... polo que se hai que destacar unha
pizza en GALIPIZZA CORUÑA non pode ser outra que a nosa
clásica “4 Queixos Galegos”, chamada desde sempre “Fogar
de Breogán”... aínda tamén terás que probar a máis recente
“5 Queixos Galegos”.

44 RESTAURANTES

DESTACA A CLÁSICA PIZZA
“4 QUEIXOS GALEGOS CHAMADA
DENDE SEMPRE “FOGAR DE BREOGÁN”

RESTAURANTES

GALIPIZZA CULLEREDO
Enderezo:
Rúa Alcalde Electo Carballo, 22
15174 Culleredo (A Coruña)
Teléfono: +34 981 65 0217
Web: http://galipizza.com/culleredo
O establecemento

«UN TRANVÍA CARA O UNIVERSO GALIPIZZA»
Un gran paso e tamén un gran salto para a marca Galipizza...
iso significou en xaneiro de 2013 a apertura de GALIPIZZA
CULLEREDO: a primeira aventura fora da Mariña Lucense,
a chegada á contorna dunha grande cidade galega e o
escaparate perfecto para a familia de pizzas, burgers e tapas
made in Galicia!
Culleredo tamén marcou un novo estilo decorativo nos
locais e con el lánzase a marca “Galipizza” ao universo...
E xa que falamos de Universo... preto de Culleredo (non
deixes de visitar a contorna da Ría do Burgo) podes visitar
a Casa das Ciencias da Coruña, que conta con un planetario
e tres prantas de exposicións, con experiencias de física,
exposición sobre péndulos e exposición sobre astronomía.
+ SUXERENCIA
Ao chegar a Culleredo en 2013 creouse a GALIPIZZA
CULLEREDO para honrar aos novos veciños... Esta pizza ten
unha auténtica lexión de fans! E senón a mítica “Galipizza de
Churrasco e Criollo”, pero por con de salsa chimichurri, que
lle da máis vidilla!

46 RESTAURANTES

GALIPIZZA CULLEREDO TEN UNHA
LEXIÓN DE FANS

RESTAURANTES

GALIPIZZA RIBADEO
Enderezo:
Avenida de Galicia, 27
27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: +34 982 129 048
Web: http://galipizza.com/ribadeo
O establecemento

«O LUGAR ONDE NACERON AS GALIPIZZAS»
GALIPIZZA RIBADEO (xuño 1996) pasará á historia porque aquí,
en marzo de 2007, cociñouse a primeira Galipizza. Realmente
non era nin unha pizza, senón unha empanadilla de pan de
millo rechea de raxo, grelos e queixo de San Simón. Foron os
“Bocadiños de Broa” cos que participou aquel ano no concurso
de tapas “Ribadeo de Tapeo”.
A acollida do público foi tan boa que pouco despois lanzouse
a primeira (de moitas) “Galipizza de Raxo e Grelos” cos mesmos
criterios dende fai 22 anos: usando queixos galegos no lugar de
mozarella.
E xa de vir a Ribadeo... parada obrigada na Praia das Catedrais,
unha das mellores praias do mundo, moi preto de aquí!
+ SUXERENCIA
GALIPIZZA RIBADEO é o Templo da Galipizza porque aquí se
crearon as primeiras versións... así que poderíamos recomendar
a xenuína “Galipizza de Raxo e Grelos”, que foi a primeira creada...
pero non podemos deixar de mencionar a CACHOPIZZA “Galipizza
de Cachopo” (creada en decembro de 2014 como homenaxe á
rica cociña dos nosos veciños asturianos) ou por suposto a
“Galipizza As Catedrais” creada con algas na honra do famoso
areal.
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DESTACA A “GALIPIZZA AS CATEDRAIS”
EN HONOR Á FAMOSA PRAIA AS
CATEDRAIS

RESTAURANTES

GALIPIZZA SANTIAGO
Enderezo:
Avenida da Liberdade, 12
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)
Teléfono: +34 981 813 337
Web: http://galipizza.com/santiago
O establecemento

«O TEATRO DOS SOÑOS GALIPIZZEROS...»
No verán de 2014 abriuse por primeira vez o telón no “Teatro
dos Soños” de GALIPIZZA SANTIAGO. Música, teatro, arte e
literatura... en Compostela danse cita tódalas artes escénicas:
desde Rosalía de Castro, Castelao, Pardo Bazán, Murguía,
Díaz Pardo, Risco, Cunqueiro, Pondal, Otero Pedrayo... ata
Elvis Presley, Heredeiros da Crus ou Marylin Monroe... aquí
hai asentos para tódolos gustos!
Ubicado no barrio de Santa Marta, preto do Hospital
Clínico Universitario, é un impoñente restaurante a
diferentes alturas, para o que creouse no seu día a liña de
“Compostelanos”, unha especie de hot-dog ao noso estilo.
Vir a Compostela case obriga a pasar pola Praza do
Obradoiro e visitar a Catedral de Santiago, o monumento
máis visitado de Galicia.
+ SUXERENCIA
Se estás en GALIPIZZA SANTIAGO pode que chegaras xa
ao final do Camiño... así que se debe probar a “Galipizza
Xacobea Camiño Francés”, creada en 2010 para homenaxear
a aquel Ano Santo.
E senón pedir o clásico dos clásicos “Lacón con Grelos”, pero
en versión Galipizza, claro!
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“GALIPIZZA XACOBEA CAMIÑO FRANCÉS”,
CREADA PARA RENDIR HOMENAXE Ó ANO
SANTO XACOBEO 2010

RESTAURANTES

GALIPIZZA VIGO
Enderezo:
Rúa de Rosalía de Castro, 48
36201 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 319 482
Web: http://galipizza.com/vigo
O establecemento

«POSTA A PUNTO NO TALLER DE GALIPIZZA»
En agosto de 2017 por fin púxose rumbo sur e abriuse
GALIPIZZA VIGO coa ilusión de chegar á “Xente Galipizzera”
do sur de Galicia e abrir novos horizontes.
Con este “Obradoiro Galipizza” inspirado nun taller
mecánico clásico homenaxeouse ao sector da automoción,
clave en Vigo, e tamén á histórica Fábrica de Chavín (Viveiro)
de José Barro. O local de Galipizza en Vigo está ubicado na
zona centro, rúa Rosalía de Castro, 48, e ten uns 250 metros
cadrados.
Antes ou despois de Galipizzear, visita obrigada ás Illas Cíes,
o maior tesouro da ría de Vigo: un incrible Parque Nacional e
un dos lugares máis fermosos do país, de aí que os romanos
lles chamaran as “illas dos deuses”.
+ SUXERENCIA
O polbo é un clásico da cociña galega, e a súa receta máis
recoñecida é o “Pulpo á Feira”... así que na túa próxima visita
a GALIPIZZA VIGO pide a peculiar versión sobre base de
pizza! Ou se prefires outro clásico galego, aposta sen dúbida
pola “Galipizza de Ovos Rotos con Zorza”, a Top ventas desde
sempre!
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DESTACA SEN DÚBIDA A “GALIPIZZA DE
OVOS ROTOS CON ZORZA”

RESTAURANTES

GALIPIZZA COVAS-VIVEIRO
Enderezo:
Rúa Suasbarras, Covas
27850 Viveiro (Lugo)
Teléfono: +34 982 550 900
Web: http://galipizza.com/viveiro
O establecemento

«O LUGAR ONDE EMPEZOU TODO HAI 26 ANOS...»
O Universo Galipizza que hoxe coñecemos iniciouse cun “Big
Bang” que sucedeu polo San Xoán de 1993 xunto á praia de
Covas (Viveiro). GALIPIZZA COVAS-VIVEIRO é o buque insignia da
empresa, o local orixinario no que en 2018 celebrouse as Vodas
de Prata.
Aquela antiga “Pizzbur” con moito colorido deu paso a un estilo
de cervexería americana, con madeira, ladrillo, barrís de cervexa,
detalles vintage e pezas de anticuario.
Vir a Galipizza é vir á Praia de Covas, o inmenso areal que baña a
costa da vila e tamén case a porta do local. Tamén pódese facer
unha escapada ó Fuciño do Porco, en O Vicedo, un zigzagueante
camiño costeiro entre as praias da Abrela e San Román.
+ SUXERENCIA
É o primeiro dos locais e aquí recomendamos a última das
creacións: a “Galipizza Terra&Mar” cos mesmos ingredientes do
premiado “Bocadillo de Autor”. E falando de delicatessen... tamén
é impresionante a “Galipizza de Pescada do Pincho de Celeiro”
(FORA DE CARTA) que só poderás degustar cada ano durante a
Festa da Merluza de Celeiro!
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A ÚLTIMA DAS CREACIÓNS
“GALIPIZZA TERRA&MAR”

RESTAURANTES

RESTAURANTE PAPRICA
Enderezo:
Rúa das Nóreas, 10
27001 Lugo (Lugo)
Teléfono: +34 982 255 824
Email: info@paprica.es
Web: www.paprica.es
O establecemento
O Restaurante Paprica atópase dentro da Muralla
lucense en pleno casco histórico da cidade. O seu
equipo, liderado polo chef Álvaro Villasante, é dinámico
e aprende facendo, viaxando e colaborando.
A súa cociña baséase na innovación e no equilibrio entre
cociña tradicional e moderna. O produto de calidade é
o protagonista no Paprica, con especial atención aos
produtos ecolóxicos e de proximidade.
Desde a súa apertura no 2007 acadaron xa varios
recoñecementos, entre os que destacan a Q de Calidade
Turística e a mención que renovan anualmente na Guía
Michelín.
O espazo dedicado ao restaurante é unha sala acolledora
con decoración minimalista na que aproveitan para
poder expoñer de forma frecuente obras de artistas
locais.

56 RESTAURANTES

PRODUTO DE CALIDADE CON
ESPECIAL ATENCIÓN AOS PRODUTOS
ECOLÓXICOS E DE PROXIMIDADE

RESTAURANTES

MIGA
Enderezo:
Praza de España, 7
15001 A Coruña (A Coruña)
Teléfono: +34 881 924 882
Email: miga@migacoruna.com
Web: www.migacoruna.com
O establecemento
O restaurante Miga está situado en plena Praza España
de A Coruña. Antigas paredes de pedra e unha cociña
totalmente á vista resaltan neste restaurante.
Adrián Felípez transmite na súa cociña un receitario
de raíces galegas, despensa de proximidade, pequenos
produtores e lonxa diaria. Deixarse levar é unha das
súas fórmulas máis coñecidas, onde o comensal
deberá confiar en Felípez quen seleccionará pratos
ata que o cliente decide parar. Fresca, de sabor e con
personalidade, esta foi a aposta que desde 2016 defende
este cociñeiro da Costa da Morte que decidiu cociñar
nun idioma universal, a cociña de sabor con raíces.
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COCIÑA CUN RECEITARIO DE RAÍCES
GALEGAS, DESPENSA DE PROXIMIDADE,
PEQUENOS PRODUTORES
E LONXA DIARIA

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
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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
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
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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.
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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
74 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
76 HOTEIS

PAZO DE ALTAMIRA

(Hospedaría e restaurante certificados)

HOTEIS

Enderezo:
Rúa de Altamira, 18
15704 Santiago de Compostela
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,
situado ao lado da Praza de Abastos, un dos lugares
máis visitados de Santiago. O restaurante do hotel Café
de Altamira 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
78 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
80 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
82 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
84 HOTEIS

O SEMÁFORO DE FISTERRA

(Hospedaría e restaurante certificados)

O establecemento
Non existe lugar máis emblemático na Costa da Morte
que o cabo Fisterra, considerado o cabo da fin do mundo.
Construído en 1853, a 138 metros sobre o nivel do mar.
Desde o ano 1999 a antiga sede de vixilancia da mariña,
o Semáforo, converteuse nun delicatessen hotel e
restaurante con encanto, o Hotel O Semáforo, no Faro
de Fisterra.
Os visitantes tamén poderán gozar de O Refuxio,
un espazo que da acollida ao peregrino, un lugar
emblemático con vistas á famosa “escultura” do Centolo.
Un espazo gastronómico único, un concepto taberna
mariñeira actualizado, moderno con propostas de
picoteo e take away para gozar onde o visitante queira
observar o infinito.
Conta con cinco exclusivas habitacións, un exquisito
restaurante, unha cafetería, terrazas con vistas infinitas
e varias estancias e recunchos exclusivos para que o
visitante poida perderse na Fin do Mundo.
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HOTEIS

Enderezo:
Estrada do Faro, s/n
15155 Fisterra (A Coruña)
Teléfono: +34 981 110 210
Email: info@hotelsemaforodefisterra.com
Web: www.hotelsemaforodefisterra.com

HOTEL DELICADO E
ENCANTADOR RESTAURANTE,
SITUADOS NO FARO DE FISTERRA

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
88 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
90 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.

92 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

UNHA 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
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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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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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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 PARA
RELAXARSE E DEGUSTAR OS
PRODUTOS TÍPICOS DA TERRA

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
102 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
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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

FINCA GOLETA

(Hospedaría certificada)

Enderezo:
Goleta, 6 Espiñeira (Vilaronte)
27788 Foz (Lugo)
Teléfono: +34 982 137 301
Email: goleta@fincagoleta.com
Web: www.fincagoleta.com
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O establecemento
Finca Goleta atópase nun encantador edifico do século
XIX, situado nun gran xardín nas aforas de Foz, xunto á
ría. Ofrece un fermoso aloxamento con conexión Wifi e
aparcamento gratuíto.
As habitacións e apartamentos de Finca Goleta
combinan unha decoración moderna con tradicionais
vigas de madeira e paredes de pedra. Os apartamentos
teñen unha cociña moderna con lavadora e lavavaixelas.
O hotel ofrece un almorzo caseiro que inclúe froita da
horta de Finca Goleta e unha gastronomía tradicional
de Galicia. Conta cunha sala de televisión, biblioteca e
parque infantil. Pódense usar kayaks de forma gratuíta.
Conta cun fácil acceso dende a autovía A8 e as praias de
Foz atópanse a uns dez minutos en coche. Para relaxarse
os visitantes de Finca Goleta contan con 14 hectáreas
de xardíns e montes ao lado da ría, nunha casa chea de
espazos únicos.

RELAX E TRANQUILIDADE NUN
ENTORNO NATURAL INCRIBLE

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

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

ASOCIACIÓN DE CLUBS NÁUTICOS DE GALICIA
Enderezo:
Rúa de Ourense, 11, Planta Baixa
15701 Santiago de Compostela
Teléfono: +34 981 580 163
Email: info@asnauga.com
Web: www.asnauga.com
O establecemento
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AXUDAR A POTENCIAR A NÁUTICA
DEPORTIVA NAS COSTAS DE GALICIA E
O MEDIO AMBIENTE MARIÑO

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

A asociación de Náuticos de Galicia, é unha institución sen ánimo de
lucro. Constitúese o 20 de febreiro de 2003, sendo a única asociación
existente en Galicia representativa deste sector, rexistrada na
Consellería de Economía, Emprego e Industria, implantada en toda
Galicia, e formada por 31 entidades náuticas.
Como dato cuantitativo destacamos que a Asociación naceu contando
con máis do 80% das Clubs náuticos de Galicia, xestionando na
actualidade 26 portos deportivos e dous fondeadoiros, sobre 6.115
prazas de amarre (mais do 50% das existentes en Galicia) con preto de
15.000 asociados e 45.000 usuarios e xerando emprego en mais de 700
postos de traballo, tanto directos como indirectos
Nos obxectivos de ASNAUGA está axudar a potenciar a náutica deportiva
nas costas de Galicia e o medio ambiente mariño da nosa comunidade,
conscientes da súa singularidade, as inigualables características para
as actividades náutico-deportivas que teñen as nosas Rías e costas
en xeral, promoveu e potenciou a aplicación de certificacións medio
ambientais e de calidade.
A execución do 90% aproximadamente das actividades náuticas, tanto no
que se refire a vela lixeira, de cruceiro, como outras actividades náuticas
segue pesando sobre os nosos clubs, é polo tanto a responsabilidade
do deporte náutico da nosa Comunidade Autónoma.

CLUB NÁUTICO BOIRO – MARINA CABO DE CRUZ
Enderezo:
Corbiño, s/n
15930 Cabo de Cruz - Boiro (A Coruña)
Teléfono: +34 622 884 846
Email: info@nauticoboiro.com
Web: https://nauticoboiro.com/
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NO CORAZÓN DA RÍA DE AROUSA,
MOI PRÓXIMO ÁS ILLAS DE AROUSA E
CORTEGADA, ESTA ÚLTIMA NO PARQUE
NATURAL DAS ILLAS ATLÁNTICAS

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O club Náutico Boiro - Marina Cabo de Cruz está no
interior da Ría de Arousa, moi próximo ás illas de Arousa
e Cortegada, esta última no Parque Natural das Illas
Atlánticas.
Inaugurado en agosto de 2012, está situado nunha área
onde se atopan recursos naturais e espazos recreativos
na enseada de Boiro, zonas de produción de moluscos,
bancos marisqueiros e zonas de baño.
Entre os seus servizos, destaca o acceso fácil e seguro
para persoas con mobilidade reducida, servizo de
salvamento e primeiros auxilios, lavandería, recollida
de aceites e tóxicos, servizos sanitarios e aluguer de
bicicletas.

CLUB NÁUTICO DE PORTONOVO
Enderezo:
Rafael Picó 44
36960 Portonovo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 723 266
Email: nauticoportonovo@gmail.com
Web: www.nauticoportonovo.com
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PRIMEIRO PORTO DEPORTIVO QUE SE ATOPA NA
RÍA DE PONTEVEDRA, ABERTO Á EXTRAORDINARIA
PAISAXE DESTA RÍA E NA FERMOSA VILA
MARIÑEIRA DE PORTONOVO

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O Club Náutico de Portonovo é o primeiro porto
deportivo que se atopa na Ría de Pontevedra, aberto á
extraordinaria paisaxe desta Ría. Portonovo é unha zona
turística e de veraneo de gran importancia e nos seus
arredores podemos gozar de fermosas praias como a de
Silgar, Baltar, Caneliñas, Montalvo, Foxos ou A Lanzada.
Fundado en 1992, o Club Náutico de Portonovo dispón de
amplos servizos para o navegante. Ten mariñeiría todo o
ano, escola de actividades náuticas, con vela, mergullo,
piragüismo e motos acuáticas.
Ten en concesión o porto deportivo de Portonovo que
dispón de capacidade para 203 embarcacións e amarres
de 6 a 20 metros de eslora.
Entre os seus servizos, destacan a mariñeiría todo o ano,
botes de traslado a fondeos, estación meteorolóxica,
xestión de licenzas, xestión de formación de titulacións
náuticas e limpeza de carenas.

CLUB NÁUTICO DE SADA
Enderezo:
Avenida do Porto, s/n
15170 Sada (A Coruña)
Teléfono: +34 981 619 018
Email: info@nauticodesada.es
Web: http://nauticodesada.es/
O establecemento
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FOMENTO DAS ACTIVIDADES RECREATIVAS
NÁUTICAS E PUNTO DE ENCONTRO, DENTRO DO
RESPECTO E COIDADO DO MEDIO AMBIENTE E A
INTEGRACIÓN NA CONTORNA SOCIAL

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O Club Náutico de Sada naceu en 1991 grazas ao impulso dun
pequeno grupo de deportistas a vela. O seu obxectivo é promover
actividades lúdicas náuticas e proporcionar un punto de encontro
para socios e deportistas amantes do porto deportivo, fomentando
o respecto, o coidado do medio ambiente, a sustentabilidade e a
integración total no medio.
O CNS considera fundamental contribuír coa súa actividade xeral,
e especialmente apoiar a Escola de Vela, para impulsar o sector
náutico emerxente e, en consecuencia, crear valor, na cidade
de Sada e na área de influencia, Oleiros, Betanzos, Coruña, Lugo
e principalmente como terraplén e referencia na protección do
Camiño Marítimo de Santiago, O bo camiño.
O Club Náutico de Sada, construído e é un concesionario público
de instalacións para a mariña recreativa dispón dunha estrutura
de embarcadoiros con 313 prazas de amarre entre 6 e 16 m. de
lonxitude. O calado do porto oscila entre os 3,5 m e os 2 m mínimos.
Conta con servizos de luz, auga, combustible e mariña seca e, ponte
de guindastre para varados de 50 Tm. Todo isto nunha lámina de
auga de 29.558 m2 de extensión.

CLUB NÁUTICO DEPORTIVO DE RIVEIRA
Enderezo:
Porto Deportivo, s/n
15960 Riveira (A Coruña)
Teléfono: +34 981 874 739 – 34 648 187 170
Email: secretariaclub@nauticoriveira.com
Web: www.nauticoriveira.com
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PRIMEIRO PORTO DO BARBANZA, NA
BEIRA NORTE, PARA GOZAR DUNHA
NAVEGACIÓN PRACENTEIRA

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O Club Naútico Deportivo de Riveira está na Ría de Arousa. É o
primeiro porto do Barbanza, na beira norte, e a maior das Rías
Baixas para gozar dunha navegación pracenteira.
Foi fundado en 1972 por un pequeno grupo de amigos unidos
fundamentalmente pola paixón polo mar e unha gran afección
ao deporte da vela.
Conta cunha Escola de Vela que organiza ininterrumpidamente
cursiños de vela lixeira e cruceiro, con profesorado titulado pola
Federación Galega.O club participa cos seus equipos de regata
nos diferentes eventos deportivos celebrados ao longo de toda
a xeografía galega. Ademais, organiza regatas de diferentes
categorías das clases optimist, dornas e cruceiro.
O club conta con 239 amarres e presta servizos de varada e
botadura, alugueiro de hidrolavadora e subministro de auga,
luz e combustible. Dispón tamén dun restaurante, ‘El Naútico’,
que ofrece os mellores produtos da nosa terra acompañados de
fermosas vistas á Ría de Arousa

CLUB NÁUTICO RÍA DE ARES
Enderezo:
Avenida Xeral Gabeiras
15624 Ares (A Coruña)
Teléfono: +34 981 468 787
Email: secretaria@nauticoares.com
Web: www.nauticoares.com
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PROMOCIÓN E PRÁCTICA DO DEPORTE
DA VELA, COA ORGANIZACIÓN DE
GRAN VARIEDADE DE REGATAS,
ACTIVIDADES E EVENTOS DEPORTIVOS

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O Club Náutico Ría de Ares está na enseada de Ares, na Ría de
Ares e Betanzos. Ao fondo ten a desembocadura do Río Eume,
que promete un paraíso augas arriba.
Legalmente constituída no ano 1986, a súa actividade comezou
como escola de vela. Desde esa data ata a actualidade, o Club foi
en progresiva evolución na promoción e práctica do deporte da
vela, coa organización de gran variedade de regatas, actividades
e eventos deportivos de todas as modalidades.
O Club dispón de servizo de atención a usuarios, control de
amarres e mantementos. Nos pantaláns que o Club xestiona
disponse dun total de 341 prazas de amarre, con prazas
dispoñibles entre 6 e 16m. Os usuarios dispoñen de aseos,
vestiarios e duchas no edificio de servizos e unha tenda con
roupa náutica.
O Club conta cunha Escola de Vela con máis de 20 anos de
experiencia, na que se imparten cursos de vela lixeira e cruceiro
para todas as idades e niveis.

CLUB NÁUTICO SAN VICENTE DO MAR
Enderezo:
Praia da Barrosa s/n
36988 San Vicente do Mar–O Grove (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 738 325
Email: administracion@cnsvicente.org
Web: www.cnsvicente.org
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CLARA VOCACIÓN DIVULGATIVA DOS
VALORES DO DEPORTE, A CULTURA E O
MEDIOAMBIENTE

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O Club Náutico San Vicente do Mar está situado entre as Rías
de Arousa e Pontevedra. Trátase dun porto protexido do mar
aberto e no centro do gran polo turístico das Rías Baixas e coa
inmensa praia da Lanzada á fronte.
Desde o momento da súa creación en 1998, o club tivo unha
clara vocación divulgativa dos valores do deporte, a cultura
e o medioambiente, impulsando o deporte náutico a través
da súa Escola de Vela e mediante a organización de regatas,
concursos de pesca e actividades culturais.
Conta con 134 amarres de entre 6 e 12 metros de eslora e 10
das prazas reservadas para transeúntes e un pantalán móbil
de uso en período estival co que dar maior cobertura aos
transeúntes.
As instalacións do porto ofrecen servizos de mariña seca,
gasolineira, vixilancia permanente, aparcamento para os
concesionarios, restaurante e cafetería, wifi, recollida selectiva
de residuos perigosos, piscina e spa.

MONTE REAL CLUB INTERNACIONAL DE YATES DE BAIONA
Enderezo:
Rúa Recinto do Parador, s/n - Planta Baixa
36300 Baiona (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 385 000
Email: secretaria@mrcyb.com
Web: www.mrcyb.com
O establecemento
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ENCLAVE FUNDAMENTAL DO TURISMO
NÁUTICO DE GALICIA, FOMENTA O
TURISMO NÁUTICO INTERNACIONAL E
A ORGANIZACIÓN DE REGATAS

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O Monte Real Club de Yates de Baiona está na boca da Ría de Vigo,
na baía á que arribou A Pinta, a primeira das naves de Colón que
regresou a Europa. Séculos despois é enclave fundamental do
turismo náutico de Galicia.
Fundado en 1965, a súa filosofía está baseada en dúas premisas
fundamentais: o fomento do turismo náutico internacional e a
organización de regatas. Dous obxectivos moi claros que se foron
consolidando co paso dos anos.
Situadas no corazón de Baiona, as instalacións do Monte Real
Club de Yates cumpren con todas as condicións de accesibilidade
e comodidade para os navegantes. Nelas, o navegante ten á súa
disposición todos os servizos necesarios para gozar e coidar da
súa embarcación. Conta con servizo de Wifi, seguridade privada
e vixilancia 24 h, restaurante-bar, combustible, información
meteorolóxica, punto limpo e recollida de residuos. O calado da
Mariña é de 6 m e a eslora máxima é de 40 m.
O club conta cunha Escola de Vela que organiza cursos de vela
durante todo o ano dirixidos a adultos e nenos e cursos de vela
adaptada, para persoas con diversidade funcional.

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
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XESTIÓN DO PORTO DEPORTIVO
DE SANXENXO, POBO MARIÑEIRO E
IMPORTANTE FOCO TURÍSTICO DE
GALICIA

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
Nauta Sanxenxo é a sociedade municipal que xestiona o
porto deportivo de Sanxenxo (Pontevedra), cunha superficie
concesional de 123.222 m². Sanxenxo, pobo mariñeiro
e importante foco turístico de Galicia, sitúase na parte
meridional da comarca do Salnés, na costa bañada polo
océano Atlántico na ría de Pontevedra e de Arousa, nas súas
zonas máis occidentais.
O porto dispón dunha bocana de 50 m e un calado que oscila
de 5 a 8 m e 450 amarres de entre 8 e 45 m. Os servizos que se
ofrecen inclúen travel- lift de 70 Tn, internet wifi en pantaláns,
recollida de todo tipo de residuos, vixilancia 24 horas e acceso
restrinxido a pantaláns, entre outros.
Nauta Sanxenxo conta tamén con 3.000 m² de espazo comercial
e 380 prazas de estacionamento.
As instalacións inclúen servizo de tomas de auga e electricidade
individuais, subministración de combustible, Mariña seca de
5.590 m², parte meteorolóxico, recollida de residuos, aceites
usados e augas residuais, mantemento de embarcacións e
vixilancia 24 h.

REAL CLUB NÁUTICO DE A CORUÑA
Enderezo:
Rúa Celedonio de Uribe, 1
15003 A Coruña
Teléfono: +34 981 226 880
Email: administraciongeneral@rcncoruna.com
Web: www.rcncoruna.com
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O CORAZÓN DO PORTO DA CORUÑA
OFRECE UN DOS MELLORES ABRIGOS PARA
ESTAR TODO O ANO COA MAIOR E MELLOR
SEGURIDADE PARA OS BARCOS

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O Real Club Náutico da Coruña está situado na Ría da Coruña.
Con intenso tráfico marítimo industrial, comercial e de lecer, os
barcos deportivos crúzanse con grandes cargueiros e cruceiros.
Recíbenos o histórico faro da Torre de Hércules.
As instalacións do club están situadas no interior do porto da
Coruña polo que ofrece un dos mellores abrigos para estar
todo o ano coa maior e mellor seguridade para os barcos.
Fundado en 1926, o primeiro fin da sociedade foi o fomento
e a promoción dos deportes náuticos, tanto de vela como
de remo, así como de natación e, posteriormente, tamén
de motonáutica. Nestes anos a sociedade náutica acolleu
diversas probas nacionais e internacionais que a converteron
en abandeirada dos deportes náuticos da cidade e de Galicia.
Conta con 350 amarres de 8 a 30 m de eslora, auga e
electricidade nos pantaláns, vixilancia 24 h, mantemento de
embarcacións e recollida de residuos. Entre as súas actividades
formativas destacan os cursos impartidos polas súas Escolas
de Vela, Navegación, Mergullo e Vela adaptada.

REAL CLUB NÁUTICO DE RIBADEO
Enderezo:
Peirao de Porcillan, s/n
27700 Ribadeo (Lugo)
Teléfono: +34 982 131 144 – 648 958 143
Email: vela@cnribadeo.com
Web: www.cnribadeo.com
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ESCOLA DE VELA CON MÁIS DE 20 ANOS
DE EXPERIENCIA, ADEMAIS DE SECCIÓN
DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS E
SECCIÓN DE PESCA DEPORTIVA

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
A Ría de Ribadeo, a máis occidental das Rías Altas
Galegas, marca o límite (ou a unión) con Asturias. Ó
pasar baixo a ponte que une ámbalas dúas autonomías
de seguida se chega ó Real Club Náutico de Ribadeo.
O club, fundado en 1974 baixo o nome de «Club Naútico
do Eo» conta con numerosos servizos para os seus
socios: 620 amarres a pantalán, servizo de duchas e
vestiarios, subministración de auga e electricidade
ás embarcacións, servizo contra incendios, vixilancia
e seguridade, servizo de lavandería e de información
meteorolóxica.
O club náutico conta cunha escola de vela con máis
de 20 anos de experiencia, ademáis de sección de
actividades subacuáticas e sección de pesca deportiva.

REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO
Enderezo:
As Avenidas s/n
36202 Vigo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 447 441
Email: gerencia@rcnauticovigo.com
Web: www.rcnauticovigo.com
O establecemento
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IMPORTANTE REFERENTE DEPORTIVO, GRAZAS ÁS
SÚAS ESCOLAS DEPORTIVAS E A ORGANIZACIÓN
DE COMPETICIÓNS DEPORTIVAS DE GRAN NIVEL,
DE CARÁCTER NACIONAL E INTERNACIONAL

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O Real Club Náutico de Vigo está na Ría de Vigo, coa súa icónica
ponte de Rande e, tras el, a enseada coa Illa de San Simón. Zona de
tráfico de pesqueiros, mercantes, cruceiros, bateis, transporte de Ría e
afeccionados ao mar. Protexendo a Ría, atópanse as Illas Cíes.
O club foi fundado en 1906 co obxectivo de aglutinar os deportes
náuticos na cidade. Conta con piscina cuberta climatizada, que foi
a primeira instalada en Galicia e deu un gran impulso ao deporte de
natación e waterpolo, permitindo aos deportistas adestrarse todo o ano.
Ao longo de toda a súa existencia o Real Club Náutico de Vigo foi
reforzando a súa actividade deportiva, social e cultural, converténdose
nun importante referente deportivo, grazas ás súas Escolas Deportivas
e a organización de competicións deportivas de gran nivel, de carácter
nacional e internacional.
Entre os seus servizos, destacan a vixilancia e mariñeiría 24 horas,
aseos e duchas, servizo de limpeza de embarcacións, xestión de
permisos, varadoiro, ximnasio, sauna, escola de vela, club social e
unha cafetería e restaurante cun completo servizo de hostalería con
impresionantes vistas á Ría.

REAL CLUB NÁUTICO PORTOSÍN
Enderezo:
Porto Deportivo, s/n
15999 Portosín (A Coruña)
Teléfono: +34 981 766 583 – 625 445 083
Email: info@rcnportosin.com
Web: www.rcnportosin.com
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ENTRADA NATURAL POR MAR A
SANTIAGO DE COMPOSTELA, TRÁTASE
DO PORTO DEPORTIVO MÁIS PRÓXIMO
Á CAPITAL GALEGA

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O establecemento
O Real Club Náutico de Portosín está na Ría de Muros e Noia,
entrada natural por mar a Santiago de Compostela. Cunha
distancia de escasos 30 km a Santiago de Compostela, trátase
do porto deportivo máis próximo á capital galega.
O club ten como uns dos seus obxectivos o fomento da práctica
das actividades náuticas, con especial atención á navegación
a vela en todas as súas formas. Dispón para iso dunha Escola
de Vela que trata de facilitar o coñecemento desta forma de
navegación e está certificada como escola homologada para a
impartición de titulacións náuticas.
O club náutico conta con 210 amarres distribuídos en catro
pantaláns dotados de fingers, eslora máxima 30 m, servizo
de vixilancia nocturna, auga e electricidade, Wi-fi gratuíto e
un restaurante, El mirador del Naútico, epicentro de todos
os eventos do club. Conta tamén con servizo de xestión de
documentación, aparcadoiro especializado para caravanas,
mantemento de embarcacións e sistema de reciclaxe de
residuos.

REAL CLUB NÁUTICO RODEIRA
Enderezo:
Avenida de Bueu, 1
36940 Cangas (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 304 246
Email: club@nauticorodeira.com
Web: www.nauticorodeira.com
O establecemento
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SITUACIÓN PRIVILEXIADA E
ESPLÉNDIDAS VISTAS NA RIBEIRA
NORTE DO MORRAZO

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O Real Club Náutico de Rodeira atópase na costa norte da ría de Vigo,
entre o cabo Balea e punta Rodeira, na ribeira norte do Morrazo. O
orixinal núcleo pesqueiro de Cangas, que aínda conserva as súas
estreitas rúas mariñeiras, posúe un moderno paseo marítimo que
chega ata Punta Rodeira, desde onde temos unhas espléndidas vistas
da cidade de Vigo mentres gozamos da tranquilidade e encanto dos
pobos mariñeiros.
Fundado en 1982, o club náutico conta cun pañol de 500 m2 para
embarcacións ademais dunha superficie de 350 m2 para dependencias
sociais e unha gran terraza fronte ao mar. Dispón de escolas de vela e
piragüismo.
Os socios do club contan con numerosos servizos á súa disposición,
como a nave de embarcacións particulares, un ximnasio ou a
posibilidade de utilizar as embarcacións propias do club.
O Real Club Náutico de Rodeira ten 6 liñas de pantaláns con 269 prazas
para esloras comprendidas entre os 6 e 20 m. Conta con electricidade
e auga en pantaláns, chafariz de combustible, servizo de vixilancia,
información meteorolóxica diaria, recollida de residuos e limpeza.

REAL CLUB NÁUTICO SANXENXO
Enderezo:
Porto Deportivo Xóan Carlos I, 26
36960 Sanxenxo (Pontevedra)
Teléfono: +34 986 803 400
Email: info@rcnsanxenxo.com
Web: www.rcnsanxenxo.com

Real Club Náutico
de Sanxenxo

O establecemento
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PROMOCIÓN DAS POSIBILIDADES
TURÍSTICAS E DEPORTIVAS QUE
OFRECE A RÍA DE PONTEVEDRA

INSTALACIÓNS NÁUTICAS

O Real Club Náutico de Sanxenxo está na Ría de Pontevedra, ao fondo a
Isla de Tambo, a Escola Naval Militar de Marín e a cidade de Pontevedra.
Na travesía sortéanse os polígonos de bateas que evocan as riquezas
destas augas.
Constituído en 1951 por un grupo de asiduos veraneantes deportistas
do mar, o seu obxectivo inicial foi dispoñer dun lugar axeitado onde
reunirse e que servise para promocionar todas as posibilidades
turísticas e deportivas que ofrece a Ría de Pontevedra.
O obxectivo deste club é a vela base, onde se inician e perfeccionan
máis de 400 alumnos durante todo o ano. Na súa Escola de Vela
impártense clases de iniciación e perfeccionamento a nenos e maiores.
Durante os meses de verán celébranse campionatos de pesca e conta
cunha sección de pesca submarina. O club presta ademais especial
atención ao estudo etnolóxico das embarcacións tradicionais de Galicia
e a navegación a vela nelas.
O club náutico conta ademais con servizo de gardería, ximnasio,
servizos de masaxe, sauna e solárium, piscina, restaurante, terrazas e
salón social.

OUTRAS EMPRESAS E SECTORES
ASOCIADOS A GALICIA CALIDADE
ALIMENTACIÓN:
A PEMENTEIRA
AVÍCOLA DE GALICIA
AVÍCOLA TRATANTE
CONFITERÍA CERVIÑO
CONFRARÍA DE PESCADORES DE SAN BARTOLOMÉ DE NOIA
CONSERVAS A ROSALEIRA
COREN
GALLEGO PEREIRA
GRANJA CAMPOMAYOR
GRUPO SADA
HORNOS SAN FIZ
INGAPÁN
JAMONES GONZÁLEZ
JEALSA-RIANXEIRA
KIWI ATLÁNTICO
LA CENTRAL HELADERA
LUIS ESCURIS BATALLA
PATATAS CONDE
PAZOS DE VILANE
PUERTO DE CELEIRO
ROSA DE LOS VIENTOS
SADEPOR
TAHONA MELIDE
TERRAS DA MARIÑA
TORRE DE NUÑEZ
VIDISCO

VIÑOS:
ADEGA A COROA
ADEGA EIDOS
ADEGA VALDÉS
ADEGAS E VIÑEDOS PACO & LOLA
ADEGAS TERRA DE ASOREI
ALTOS DE TORONA
BODEGAS NAIROA
BODEGAS RUCHEL
GARGALO
QUINTA DO BUBLE
REGINA VIARUM
SEÑORÍO DE RUBIÓS
TERRIÑA ADEGAS E VIÑEDOS
VÍA ROMANA ADEGAS E VIÑEDOS
VILARVIN
VIÑA COSTEIRA
BEBIDAS:
AGUAS DE CABREIROÁ
AGUAS DE MONDARIZ FUENTE DEL VAL
CUSTOMDRINKS
ESTRELLA GALICIA
NOR-IBÉRICA DE BEBIDAS

LÁCTEOS:
DANIBERTO
FEIRACO
LARSA
LECHE DE GALICIA
PAZO DE ANZUXAO
QUEIXERÍA CASLEIRAS
QUESOS FEIJOO
TÉXTIL/FOGAR
CELTIC ESTORES
COLTERXY
VERTIFIL INDUSTRIAL
OURIVERÍA
ARDENTIA
FERNANDO GALLEGO SANTIAGO
FINK ORFEBRES
KATUXA PLATERO
ORFEGA
ÓSCAR RODRÍGUEZ JOYEROS
UNIÓN JOYERA DE BERGONDO

XEOTERMIA
ACLUXEGA (ASOCIACIÓN CLÚSTER DA XEOTERMIA GALEGA)
CLITECMA INSTALACIONES, S.L.
ALBERTO SAMPEDRO MARTÍNEZ- NOVAGAL INGENIERÍA Y RENOVABLE
AHORRO ENERGÉTICO
ENERTRA, S.L.
RENOVABLES DEL ATLÁNTICO, S.L.
PANSOGAL, SLNE
PANSOGAL SLNE VIGO
SONDEOS NIGRÁN
PLANTAS ORNAMENTAIS
ASVINOR (ASOCIACIÓN DE VIVERISTAS DEL NOROESTE)
HORTIVAL NARÓN
VIVEROS LEBOREO
ANSELMO LAMIGUEIRO
VIVEROS SAN CAMPIO
XARDÍN SENRA
VIVEROS CABALEIROS
VIVEROS COSTA DE LÓNGARAS
ESTELAS DA TERRA
ESTELA ORVI
OUTROS
BIOMASA FORESTAL
TEJAS VEREA

WWW.GALICIACALIDADE.GAL
WWW.GALICIACALIDADELECER.GAL

Galicia Calidade, S.A.U.
Complexo administrativo de San Lázaro, s/n.
Ediﬁcio IGAPE 3º 15703 Santiago de Compostela

Telf.: +34 881 995 230
info@galiciacalidade.gal

