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10 Razóns
para visitar Ferrol
O barrio da Magdalena, o modernismo, o Castelo de San

Felipe e o sistema de fortes da ría, o Arsenal, os museos

navais, o Ferrol Vello, a gastronomía, os espazos naturais, a ría

e as súas praias, a Semana Santa e as súas tradicións e

cultura… son dez razóns para visitar Ferrol.

Ilustrado, modernista, fortificado, militar, naval, mariñeiro,

gastronómico, praieiro, paisaxístico, apaixonado… Dámosche

a benvida a Ferrol.

Barrio da Magdalena = Ferrolilustrado
Modernismo = Ferrolmodernista
Castelo de San Felipe e fortalezas = Ferrolfortificado
Arsenal = Ferrolmilitar
Exponav & Museo Naval = Ferrolnaval
Ferrol Vello = Ferrolmariñeiro
Gastronomía = Ferrolgastronómico
Praias e ría = Ferrolpraieiro
Espazos naturais = Ferrolpaisaxístico
Semana Santa, tradicións e cultura = Ferrolapaixonado

EEddiicciióónn:: Concello de Ferrol. Promoción Turística

EEllaabboorraacciióónn  ddee  ccoonnttiiddooss:: Gabinete de Economía y Gestión Turística, S.L.

RReevviissiióónn:: Departamento de Normalización Lingüística do Concello de Ferrol

DDeesseeññoo  ee  mmaaqquueettaacciióónn:: Item-Aga

FFoottooggrraaffííaass:: Ovidio Aldegunde, José Balsa, Juan Balsa,
Xurxo Lobato, Xoán Porto.

DDeeppóóssiittoo  lleeggaall:: C 86-2011 



BARRIO DA
MAGDALENA
En 1761 o monarca ilustrado
Carlos III aproba o plan
racionalista do barrio da
Magdalena: o novo Ferrol,
contiguo ao antigo núcleo
pesqueiro, unha das propostas
urbanísticas máis interesantes da
Europa da época.
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Barrio da Magdalena = Ferrolilustrado1

Barrio da Magdalena: Visitas guiadas dispoñibles en tempada alta (Semana Santa e verán). Consultar. Grupos:
visitas guiadas dispoñibles todo o ano baixo petición.

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.

A construción corre parella ás obras dos arsenais e do

estaleiro real de Esteiro, e por iso os seus artífices son

os mesmos enxeñeiros e arquitectos militares, entres

eles Jorge Juan e Julián Sánchez Bort.

O trazado é un rectángulo perfecto, en forma de onza

de chocolate, con seis rúas longas e rectas que se cor-

tan con nove perpendiculares. Nos extremos desta cua-

drícula ábrense dous grandes espazos simétricos: a

pprraazzaa  ddee  AAmmbbooaaxxee e a pprraazzaa  ddee  AArrmmaass..

As rrúúaass  MMaaggddaalleennaa  ee  RReeaall conservan vivendas da

época, destinadas ás clases acomodadas: oficiais da

mariña, técnicos da construción naval, profesións libe-

rais e comerciantes. Son eeddiiffiicciiooss  ccllaassiicciissttaass con gran-

des balcóns de ferro forxado e galerías acristaladas,

inspiradas nos castelos de popa dos barcos, que máis

tarde se estenderán por toda Galicia e que son un dos

seus sinais de identidade. A elas incorpóranse, nas pri-

meiras décadas do s. XX, os eeddiiffiicciiooss  mmooddeerrnniissttaass, au-

ténticas obras mestras.

O barrio da Magdalena concentra os pprriinncciippaaiiss  mmoonnuu--

mmeennttooss:: capitanía e xardíns de Herrera, mercado, con-

catedral e teatro Jofre, etc. Polo seu trazado e edificios

declarouse conxunto histórico-artístico en 1984 e parte

dos seus bens figuran na candidatura de Ferrol para ser

“Patrimonio da Humanidade”.

O barrio da Magdalena é unha das principais zonas de

sshhooppppiinngg e de ttaappeeoo de Ferrol, ademais de contar con

concorridos cafés con terrazas ao aire libre e nume-

rosos pubs.



MODERNISMO
Nas primeiras décadas do s.
XX chega un novo estilo, o
Modernismo ou “Art Nouveau”,
que cambia a fisionomía de
Ferrol e adórnao con edificios
que son auténticas xoias.
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As fachadas da cidade incorporan novos materiais

construtivos, como o ferro fundido e o cemento, que

crean admirables galerías, con decoracións xeométri-

cas e naturalistas de elaborado deseño, cheas de cor.

É un estilo artesanal e creativo, contrario á estandari-

zación, que nos sorprende en cada edificio. O seu má-

ximo expoñente foi o arquitecto municipal Rodolfo

Ucha Piñeiro. 

PPrriinncciippaaiiss  eeddiiffiicciiooss  mmooddeerrnniissttaass  ddee  FFeerrrrooll  

CCaassaa  AAnnttóónn** [1918] Pintor Imeldo Corral, 18

CCaappeellaa  ddaa  MMeerrcceedd** [1926] María, 179

AAnnttiiggoo  ““BBaannccoo  ddaa  CCoorruuññaa””** Real, 193

CCaassaa  RRooddrríígguueezz  TTrriiggoo** [1914] Real, 146

BBaannccoo  HHiissppaannoo** [Hotel Suizo; 1916] Real, 134

CCaassiinnoo  FFeerrrroollaannoo** [primeiro terzo s. XX]. Real, 100

CCaassaa  LLuuaacceess** Real, 98

CCaassaa  BBrraaññaass** [1913] Real, 125

CCaassaa  MMuunndduuaattee** [1910] Magdalena, 61

CCaassaa  RRoommeerroo** [1910] Magdalena, 119

TTeeaattrroo  JJooffrree** [1919] Praza de Galicia, s/n

MMeerrccaaddoo  ddaa  MMaaggddaalleennaa** [1923] Igrexa, s/n

CCaassaa  PPeerreeiirraa  II** [1912] María, 172

CCaassaa  RRooddrríígguueezz  TTrriiggoo** [1914] Dolores, 77

CCaassaa  PPeerreeiirraa  IIII** [1912] Dolores, 64

HHootteell  SSuuiizzoo** [Fonda Suiza; 1909] Dolores, 67

CCoorrrreeoo  GGaalllleeggoo** [1912] Magdalena, 186

AAnnttiiggoo  HHootteell  IIddeeaall  RRoooomm** [1915] Real, 83-85

CCaassaa  MMaaggddaalleennaa,,  8822** [2ª década s. XX] Magdalena, 82 

CCaassaa  BBrruuqquueettaass** [1912] Igrexa, 4

CCaassaa  VVáázzqquueezz** [1913] Pardo Baixo, 25

DDiissppeennssaarriioo  AAnnttiittuubbeerrccuulloossoo [1908] Sol, 26

CCoocciiññaa  eeccoonnóómmiiccaa** [1ª década s. XX] Rubalcava, 29

CCaassaa  RRooddrríígguueezz  FFeerrnnáánnddeezz** [1912]. Rubalcava, 55

CCaassaa  CCoonncceeppcciióónn  AArreennaall,,  5533 Concepción Arenal, 53

CCaassaa  MMaaggddaalleennaa,,  116699 Magdalena, 169

CCaassaa  MMéénnddeezz  NNúúññeezz,,  11** [3ª década s. XX] Méndez Núñez, 1

*Os edificios de Rodolfo Ucha Piñeiro
están sinalados nas fachadas.

Modernismo: Visitas guiadas dispoñibles en tempada alta (Semana Santa e verán). Consultar. Grupos: visitas
guiadas dispoñibles todo o año baixo petición. [Incluído nas visitas ao barrio da Magdalena]

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.

Modernismo = Ferrolmodernista2



CASTELO DE S. FELIPE
E FORTALEZAS
As magníficas condicións da ría de Ferrol
explican o seu interese estratéxico ao longo
da historia. Xa no s. XVI foi unha importante
base naval para a reparación e abrigo das
flotas, o que favoreceu a construción dos
primeiros fortes defensivos, como o soberbio
Castelo de San Felipe. Mais o paso dos
séculos converteu Ferrol nun auténtico fortín,
o que xustifica a candidatura para conseguir
da UNESCO a declaración “Patrimonio da
Humanidade”.
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O que hoxe en día se conserva do CCaasstteelloo  ddee  SSaann  FFeelliippee

foi reconstruído no s. XVIII, cando se remodelou xunto co

CCaasstteelloo  ddaa  PPaallmmaa, na outra beira da ría, por unha serie

de enxeñeiros militares que ampliaron considerablemente

as súas dimensións.

Estas colosais obras, magnificamente integradas no te-

rreo, constitúen, xunto coa fortaleza de San Martín, tamén

na beira oposta pero máis cara ao oeste que o da Palma

e na actualidade en ruínas, o mellor conxunto de recintos

militares de España naquel tempo. A súa disposición no

punto máis estratéxico e angosto da ría, e a súa estu-

dada dotación de canóns, formaba un infalible triángulo

de fogo, que se completaba cunha cadea tendida entre

os castelos de San Felipe e San Martín para impedir a

entrada de tropas inimigas.

Do s. XVIII é tamén a gran muralla defensiva da cidade,

da que quedan os BBaalluuaarrtteess  ddee  SSaann  XXooáánn,,  CCaanniiddoo  ee  OO

RReeii, así como a PPoorrttaa  ddee  FFoonntteelloonnggaa..

Nesa mesma centuria, establecida a Mariña en Ferrol,

auméntanse as defensas costeiras e, ademais da

construción da muralla e a ampliación dos castelos,

constrúense cun aspecto máis sinxelo a bbaatteerrííaa  ddee

SSaann  CCaarrllooss,, a bbaatteerrííaa  ddee  SSaann  CCrriissttoovvoo,, a bbaatteerrííaa  ddee

CCaarriiññoo,, a bbaatteerrííaa  ddaass  VViiññaass (trasladada a Prioriño

desde a súa primitiva localización baixo o Porto Exte-

rior), a bbaatteerrííaa  ddee  PPrriioorriiññoo e a case desaparecida bbaa--

tteerrííaa  ddee  DDoonniiññooss.. A estas engádense na convulsa

centuria pasada as bbaatteerrííaass  ddee  ccoossttaa  ddoo  ss..  XXXX,, insta-

ladas en Prior, Monte Ventoso, O Pieiro e Prioriño

Grande e hoxe desmanteladas.

Castelo de San Felipe e fortalezas = Ferrolfortificado3

Castelo de San Felipe: Visitas libres: temporada baixa, de 10:00 h a ocaso; temporada alta, de 10:00 a 21:00 h.  
Visitas guiadas: dispoñibles en tempada alta (Semana Santa e verán). Consultar.
Grupos: visitas guiadas dispoñibles todo o ano baixo petición.

Resto de baterías: Acceso libre. Máis información nas Oficinas de Turismo de Ferrol. [O Castelo da Palma pasou
a ser prisión militar tras a Guerra Civil (1936-39); actualmente desocupado e non visitable]

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.



ARSENAL
No s. XVIII Filipe V, o primeiro dos
Borbóns, decide fortalecer a Mariña de
Guerra e escolle a ría de Ferrol, polas
súas inmellorables características
xeográficas e estratéxicas, como
capital marítima do noroeste
peninsular, o que deu como resultado a
construción do arsenal e estaleiro máis
modernos de Europa.
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Baixo a dirección de diversos arquitectos e enxeñeiros

militares constrúese ao longo do s. XVIII este Arsenal,

que se converte nunha das empresas máis grandes e

difíciles da España da Ilustración e que vinculará a ci-

dade, desde entón e ata hoxe, cos vaivéns da constru-

ción naval e as complexas decisións do Estado.

Polas súas funcións –militar e industrial– o Arsenal diví-

dese en dous: AArrsseennaall  ddoo  PPaarrqquuee, primeiro en iniciarse

na parte occidental e pechado por unha magnífica CCoorr--

ttiinnaa, e AArrsseennaall  ddooss  DDiiqquueess. Dúas portas monumentais dan

acceso a cada unha das partes do Arsenal. Dentro des-

tacan a praza porticada rectangular que comunica coa

dársena; a SSaallaa  ddee  AArrmmaass, pechada polo norte polo Cuar-

tel de Instrución; o DDiiqquuee  ddaa  CCaammppáá (s. XIX, no seu mo-

mento un dos diques máis grandes do mundo); o EEddiiffiicciioo

ddee  FFeerrrreerrííaass, que acolle de maneira permanente EExxppoo--

nnaavv, a exposición nacional de construción naval; o MMuusseeoo

NNaavvaall e a BBiibblliiootteeccaa  ddaa  ZZoonnaa  MMaarrííttiimmaa  ddoo  CCaannttáábbrriiccoo, ins-

talados no antigo cárcere de San Campio.

O Arsenal é unha singular arquitectura hidráulica, de-

fensiva, naval e militar que pola súa importancia está pro-

posta á UNESCO para ser declarada Patrimonio da

Humanidade.

Da importancia militar de Ferrol da conta tamén o CCuuaarr--

tteell  ddee  DDoolloorreess, que brinda unha oportunidade única: a

de admirar un edificio monumental á vez que descubri-

mos a vida dun cuartel de infantería en activo.

Arsenal = Ferrolmilitar4

Arsenal de Ferrol: Visitas guiadas dispoñibles en tempada alta (Semana Santa e verán). Consultar.
Grupos: visitas guiadas dispoñibles baixo petición e suxeito a autorización. Visitas libres non permitidas.

Cuartel de Dolores: Visitas guiadas dispoñibles en tempada alta (Semana Santa e verán). Consultar.
Grupos: visitas guiadas dispoñibles baixo petición e suxeito a autorización. Visitas libres non permitidas.

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.



EXPONAV E
MUSEO NAVAL
Desde o s. XVIII, en que os Borbóns
trasladan a Ferrol a sede do Departamento
Marítimo, a cidade converteuse na
cabeceira da construción naval. Da súa
importancia dan conta Exponav e o Museo
Naval, dous dos máis interesantes museos
da cidade, situados nunha parte aberta ao
público das instalacións do Arsenal.
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A partir do s. XVIII Ferrol vai ser unha das primeiras urbes

industriais de Galicia. Con máis de douscentos cincuenta

anos de actividade construtiva ás súas costas, chega ata

os nosos días coa empresa estatal Navantia, unha das

factorías mellor dotadas do mundo para a construción de

buques de guerra e a principal industria da cidade.

Ademais da innegable calidade dos seus fondos, a visita

a Exponav e ao Museo Naval é imprescindible para en-

tender a esencia e o carácter de Ferrol. Exponav, Expo-

sición Nacional da ccoonnssttrruucciióónn  nnaavvaall, percorre a historia

da construción naval no maior museo de Europa dedi-

cado a esta temática. Situado nunha nave industrial do s.

XVIII, destaca ademais pola beleza do seu interior. O

Museo Naval, pola súa banda, acolle unha exposición per-

manente de bbaarrccooss  aannttiiggooss,,  mmaatteerriiaall  ddee  nnaavveeggaacciióónn,,

mmaappaass…… e información de todos os navíos construídos

en Ferrol de 1751 a 1984.

Exponav e Museo Naval = Ferrolnaval5

Exponav: Irmandiños, s/n. Edificio de Ferrerías. Horario: martes a venres, de 10:30 a 19:30 h; luns, sábados,
domingos e festivos, de 10:30 a 14:30 h. - T: (+34) 981 336 017 - www.exponav.org  |  exponav@exponav.org

Museo Naval: Irmandiños, s/n. Edificio de Ferrerías. Horario: martes a venres, de 9:30 a 13:30 h; sábados,
domingos e festivos, de 10:30 a 13:30 h. - T: (+34) 981 336 000 - www.armada.mde.es

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.



FERROL VELLO
Ferrol naceu no s. XI, neste pequeno e
apracible porto natural abrigado.
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O PPaasseeoo  ddaa  MMaarriiññaa está hoxe ocupado por luminosos

bares, cuxas terrazas se enchen de vida os días e as

noites de verán. Tras eles, aínda pode apreciarse o

trazado medieval de estreitas e irregulares rúas, nas

que perduran tendas de efectos navais e antigas

tascas e vivendas dun só andar e balcóns de madeira,

tipicamente mariñeiras, como as que se encontran na

veciña PPrraazzaa  VVeellllaa..

En Ferrol Vello está o inicio do chamado ccaammiiññoo  iinnggllééss

aa  SSaannttiiaaggoo. Desde a Idade Media, o porto de Ferrol Vello

foi un dos lugares de arribada de peregrinos que

chegaban por mar e se dirixían a Compostela, a cidade

do Apóstolo Santiago, procedentes das Illas Británicas e

do norte de Europa. Por iso, nas proximidades do

embarcadoiro estaba o hospital do Espírito Santo, hostal

para o aloxamento de peregrinos. Pola mesma razón alí

está tamén o comezo doutra milenaria ruta de

peregrinación: o ccaammiiññoo  ddee  SSaannttoo  AAnnddrréé  ddee  TTeeiixxiiddoo..

Neste entrañable barrio mariño está tamén a iiggrreexxaa  ddoo

SSooccoorrrroo, de gran devoción popular, que alberga dúas

imaxes moi queridas polos mariñeiros: o Cristo dos

Navegantes e a Virxe do Socorro. Ademais, desde o

BBaalluuaarrttee  ddee  SSaann  XXooáánn, un dos restos máis importantes

da muralla do s. XVIII, contémplase unha magnífica

panorámica do porto.

De Ferrol Vello saen os bbaarrccooss  aa  MMuuggaarrddooss, típica vila

mariñeira na beira de en fronte, famosa polo seu “polbo

á mugardesa”. De aquí saen tamén, en tempada alta, os

ccrruucceeiirrooss  ttuurrííssttiiccooss que navegan pola ría e os que se

dirixen ao Castelo de San Felipe, así como os románticos

ccrruucceeiirrooss  ccoonn  cceeaa a bordo.

Ferrol Vello = Ferrolmariñeiro

Barcos a Mugardos - Visitas á ría en barco - Ceas en barco pola ría
Dispoñibles en tempada alta (Semana Santa e/ou verán).Consultar. Grupos: dispoñibles todo o ano baixo petición.
T: (+34) 620 92 69 58

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.
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GASTRONOMÍA
Centos de peixes e mariscos acabados de saír do mar, incluíndo
o polbo, moi boas carnes, tenras verduras, queixos frescos,
exquisito pan, afamados viños e licores, apetitosas sobremesas,
tendas de delicatessen. A gastronomía é sen dúbida un dos
principais atractivos de Ferrol, e de toda Galicia.
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Que mellor sitio para falar de gastronomía que o mmeerrccaaddoo

ddaa  MMaaggddaalleennaa, sen dúbida, un dos lugares máis visitados

da cidade, un espazo para mercar e tamén para admirar,

porque o edificio dedicado á peixería é unha destacada

obra modernista do arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro, de-

corado con motivos xeométricos (1923).

Para degustar estas exquisiteces da gastronomía galega,

en Ferrol hai unha amplísima variedade de establece-

mentos: desde modernos rreessttaauurraanntteess, a tradicionais

ccaassaass  ddee  ccoommiiddaass ou tentadoras mmaarriissqquueerrííaass. E tamén

están as tteennddaass  ddee  vviiññooss  ee  mmeessóónnss, os que serven ttaappaass

de cortesía, ás veces suculentas, e tamén racións, e tá-

boas de embutidos, queixos… Que Ferrol sexa unha ci-

dade obreira garante ademais unha oferta de menús do

día a prezos accesibles, nun gran número de establece-

mentos repartidos por todos os barrios.

Ferrol é unha cciiddaaddee  llaarrppeeiirraa e de ccuullttuurraa  ddee  ccaaffééss: pas-

telerías con cafetería, acolledores cafés de toda a vida,

cafés de atmosfera modernista ou os do porto, peitea-

dos pola brisa… Saborear un bo café , ou un chocolate,

acompañado de repostería propia é todo un costume en

Ferrol. Entre as tradicionais tendas de ultramarinos so-

breviven aínda algunhas con torrefacción propia, ademais

doutros produtos ggoouurrmmeett.

Gastronomía = Ferrolgastronómico7

Mercado da Magdalena: Igrexa, s/n - Horario: luns a sábados, de 5:00 a 16:00 h. (os sábados pecha máis cedo).
Abre os domingos de feira (un domingo ao mes, entre o 15 e o 22), de 7:00 a 15:00 h aprox. Pechado o resto de
domingos e festivos especiais.
Os días de maior actividade son os martes, xoves e venres, entre 9:00 e 13:00 h, e os sábados de 10:00 a 14:00 h.

+ info Toda a información sobre gastronomía no folleto específico dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.



PRAIAS E RÍA
Mar para todos os gustos. Os amantes da
praia e os deportes náuticos teñen en Ferrol
moito onde escoller: extensos areais de mar
aberto, mansas augas de ría ou pequenas
calas solitarias. Ademais, a costa de Galicia
é unha das zonas do mundo con máis ban-
deiras azuis, que recoñecen a súa limpeza,
seguridade e características ambientais, e
en Ferrol son varios os areais que ostentan
este galardón, que se renova cada ano.
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En Ferrol abundan as longas praias de fina area

branca, para gozar da natureza e o mar. Son praias de

gran beleza, en forma de media lúa, e de vexetación

case virxe. É o caso dos magníficos areais de DDoonniiññooss,,

SSaann  XXuurrxxoo,,  CCoovvaass,,  SSaannttaa  CCoommbbaa,,  PPoonnzzooss…… En días de

vento, as súas augas bravas son ideais para a práctica

de ssuurrff  ee  bbooddyybbooaarrdd.

As pprraaiiaass  ddee  rrííaa caracterízanse por ser máis peque-

nas, desfrutar de augas tranquilas e estar preto de nú-

cleos de poboación. É o caso de San Felipe, da Graña,

ou da praia urbana de Caranza. Por todo o litoral en-

cóntranse ccaallaass  ccoonn  eennccaannttoo, de pouca ocupación,

onde é doado relaxarse e desconectar: Lobadiz, Lu-

mebó, As Fontes, O Porto…

A ría de Ferrol é perfecta para a nnaavveeggaacciióónn  aa  vveellaa, e máis

tendo en conta as vistas desde o mar sobre os castelos

e os fortíns costeiros: San Felipe, A Palma, San Cristovo,

San Carlos… Os navegantes que visitaron esta ría lem-

bran sempre a súa espectacular entrada. É unha ría se-

gura, resgardada, sen baixos, desde a que son moi

accesibles outros pobos mariñeiros do Golfo Ártabro,

como Mugardos, Ares, Sada ou incluso A Coruña. Por iso,

Ferrol é un excelente punto de partida para as eexxccuurrssiióónnss

eenn  vveelleeiirroo que ofrecen as empresas da cidade.

Praias e ría = Ferrolpraieiro8

+ info Folleto específico dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.



ESPAZOS 
NATURAIS
A variedade, riqueza e singularidade do
ámbito natural de Ferrol constitúen un
atractivo de primeiro nivel.
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Cun extenso lliittoorraall  mmaarrííttiimmoo, en Ferrol altérnanse costas

abruptas e escarpadas coas tranquilas augas da ría, vas-

tos areais, e incluso lagoas litorais de auga doce, con ma-

rismas e sistema dunar coma a de DDoonniiññooss. Os faros dos

emblemáticos cabos PPrriioorriiññoo  ee  PPrriioorr contaxian a emo-

ción de enfrontarse á inmensidade do océano Atlántico,

por non falar do misticismo da ermida de SSaannttaa  CCoommbbaa,

soa ante o mar. A costa de Ferrol forma parte da cha-

mada CCoossttaa  ÁÁrrttaabbrraa, espazo natural protexido como

Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

No interior, o visitante desfruta dunha paisaxe na que se fun-

den mmoonntteess,,  vvaalleess  ee  rrííooss, en ámbitos poucos masificados de

natureza salvaxe, asucados de milenarias vías, coma os ccaa--

mmiiññooss  ddee  SSaannttiiaaggoo  ee  ddee  SSaannttoo  AAnnddrréé  ddee  TTeeiixxiiddoo, e de sen-

deiros, coma os de Esmelle, salpicados de muíños fluviais.

Aquí encontramos as máis fermosas vviissttaass  ppaannoorráámmiiccaass.

Nos miradoiros costeiros, vemos en inverno as ondas loi-

tar cos acantilados e en verán, apracibles postas de sol,

e admiramos o Magnus Portus Artabrorum, o Golfo Ár-

tabro, lugar que tanto interese espertou nos romanos e

no que conflúen tres rías. Desde alí obsérvanse as si-

nuosas paisaxes do mar que penetra na terra.

Terra dentro, CChhaammoorrrroo regálanos impresionantes pano-

rámicas do porto, a cidade e toda a ría de Ferrol. MMoonnttee

VVeennttoossoo, a 245 metros sobre o mar, é o mellor despegue

para deixar voar a imaxinación sobre o océano entre os

cabos Prior e Prioriño, e tamén o preferido dos amantes

do ppaarraappeennttee.

Espazos naturais = Ferrolpaisaxístico9

+ info Folleto específico dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.
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Ferrol sente auténtica paixón pola súa cultura e tradicións,
comezando pola súa Semana Santa, pero hai moito máis…

SEMANA SANTA, TRADICIÓNS
E CULTURA



Declarada de interese turístico nacional, a SSeemmaannaa

SSaannttaa  ffeerrrroolláá é a festa principal da cidade e a máis tra-

dicional e espectacular de Galicia. Máis de vinte proce-

sións concentradas en oito días, ademais de actos

litúrxicos das confrarías e concertos de música sacra en

espazos monumentais. O venres, día grande, destaca a

procesión do Santo Encontro, que culmina multitudina-

riamente na praza de Armas e, esa noite, a máis silan-

deira, a dos Caladiños.

De gran tradición é tamén a VViirrxxee  ddoo  CChhaammoorrrroo, a Virxe

do Nordés, de evocación mariñeira, por ser o vento máis

propicio para pescar na ría e porque a ermida se sitúa ao

nordeste. O luns de Pascua celébrase a súa romaría.

Miles de devotos soben de xeonllos ou a pé ao solitario

santuario seguindo as estacións da viacrucis. Alí com-

parten unha xornada campestre ao son da gaita e ofré-

cenlle á Virxe candeas e exvotos.

Tamén tradicionais son: SSaann  XXiiaaoo, patrón da cidade, o 7

de xaneiro, que se celebra con arroz con leite, típico de

Ferrol; o Entroido, con desfiles de comparsas; a RRoonnddaa--

llllaa  ddaass  PPeeppiittaass, que congrega as rondallas da cidade a

noite do 18 de marzo, véspera de San Xosé, e que conta

cun doce típico, o “bico das Pepitas”, en forma de corazón;

as lluummeeiirraaddaass  ddee  SSaann  XXooáánn, o 23 de xuño; a bbaattaallllaa  ddee

BBrriióónn, o 25 de agosto; a rroommaarrííaa  ddee  SSaannttaa  CCoommbbaa, nunha

ermida rodeada de mar accesible só con marea baixa, a

última fin de semana de agosto, e as ffeessttaass  ddoo  vveerráánn, na

segunda metade de agosto, que rematan cos tradicionais

fogos artificiais do día 31.

A estas festas hai que engadir o salón do cabalo EEqquuiioo--

cciioo (Semana Santa), a feira do viño do noroeste, FFeevviinnoo

(marzo) ou a feira de mostras FFIIMMOO (xullo), que xa se

converteron en citas ineludibles.

Esta vibrante vida cultural complétase, entre outros,

coa programación do imprescindible teatro Jofre, os

dous museos navais, outros cinco relacionados coa

natureza e interesantes colecciones e exposicións,

como as dos reputados Centro Torrente Ballester e

Fundación Caixa Galicia, que ademais realizan intere-

santes actividades.

Semana Santa, tradicións e cultura = Ferrolapaixonado

+ info Folleto turismo cultural dispoñible nas oficinas de Turismo de Ferrol.
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EENN  TTRREENN
Estación de Tren de Ferrol
Avenida de Compostela, s/n
(+34) 902 432 343

LLaarrggoo  ppeerrccoorrrriiddoo  
Un tren diario directo (Trenhotel) enlaza con Madrid. A
través dun único transbordo accédese diariamente a
Barcelona, Hendaia, e a outros destinos españois de
importancia.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

CCuurrttoo  ppeerrccoorrrriiddoo
Varios trens diarios conectan Ferrol con outros destinos
turísticos das inmediacións como Pontedeume, Betanzos e
A Coruña. Ademais, cun único transbordo (A Coruña),
accédese con facilidade ao resto das principais cidades de
Galicia: Santiago, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra, Vigo
(con enlaces a Portugal) e Ourense.
(+34) 902 240 202 (Reservas)
www.renfe.es

FFeevvee
O ferrocarril de vía estreita transcorre polo norte de España,
paralelo á costa do mar Cantábrico, unindo Ferrol con
Bilbao.
(+34) 981 370 401
www.feve.es

TTrraannssccaannttáábbrriiccoo
Tren turístico de luxo que percorre o norte e noroeste de
España, a “España Verde”, desde San Sebastián, no País
Vasco, ata Santiago de Compostela, pasando por Ferrol.
Dispoñible para grupos baixo petición (máx. 52 pasax.).
www.transcantabrico.com

EEll  EExxpprreessoo  ddee  LLaa  RRoobbllaa
Tren turístico de época, con todas as comodidades dun
moderno hotel, que percorre o norte de España. Dispoñible
para grupos baixo petición (mín. 27 pasax., máx. 54 pasax.).
www.elexpresodelarobla.com

TTrreennss  ttuurrííssttiiccooss  ddoo  nnoorrttee::  FFeerrrrooll--OOrrtteeggaall
Tren turístico que ofrece un itinerario dun día pola costa
norte de Galicia. Inclúe: viaxe en tren, autocar de apoio para
achegarse aos lugares máis recónditos, visitas
programadas, comida e asistencia do persoal a bordo.
Viaxes a medida para grupos baixo petición (mín. 40 pasax.).
www.trenesturisticosdelnorte.com

EENN  BBUUSS
Estación de Autobuses de Ferrol
Paseo da Estación, s/n

RRuuttaass  lloonnggaa  ddiissttaanncciiaa
- Alsa
Conexións a través da Coruña con Madrid, Xixón, Bilbao,
Irún, Lugo, Ponferrada, Astorga, Benavente, Zamora,
Salamanca, Cáceres, Sevilla, Cádiz, Alxeciras, Portugal,
Alemaña, Bélxica, Francia e Suíza.
(+34) 902 422 242
(+34) 981 326 205
www.alsa.es

DDeessttiinnooss  ddee  GGaalliicciiaa
- Castromil - Monbus
Principais destinos: A Coruña, Santiago de Compostela,
Vigo, Pontevedra, Vilagarcía de Arousa, Cambados, O
Grove, A Toxa, Noia, Muros, Fisterra, Betanzos, Ourense.
Narón, Valdoviño, Cedeira.
(+34) 981 314 063
www.monbus.es

- Arriva Noroeste
Principais destinos: Pontedeume, Betanzos, A Coruña,
Santiago de Compostela, Rías Baixas (Boiro, A Pobra do
Caramiñal e Ribeira).
(+34) 981 324 751
www.arriva.es

EENN  AAVVIIÓÓNN
O acceso aos tres aeroportos realízase comodamente a
través da autoestrada AP-9.
www.aena.es

AAeerrooppoorrttoo  AA  CCoorruuññaa  LLCCGG  [52 km - 36 min]
(+34) 981 187 200 

AAeerrooppoorrttoo  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  SSCCQQ  
[93 km - 1 h]
(+34) 981 547 500

AAeerrooppoorrttoo  VViiggoo  VVGGOO [178 km - 1 h 48 min]
(+34) 986 268 200 

PPOORR  EESSTTRRAADDAA
--  AAuuttooeessttrraaddaa  ddoo  AAttlláánnttiiccoo  AAPP--99
Conecta Ferrol coa Coruña, Santiago de Compostela,
Pontevedra, Vigo, Tui e a fronteira portuguesa.

--  AAuuttoovvííaa  FFeerrrrooll--VViillaallbbaa  AAGG--6644
Conecta Ferrol con Vilalba, onde enlaza coa A-8 e a A-6,
con conexións á cornixa cantábrica e a Madrid
respectivamente.

--  AAuuttoovvííaa  ddoo  CCaannttáábbrriiccoo  AA--88
Conecta Galicia con Francia a través da costa cantábrica
(enlace con Ferrol en Vilalba a través da autovía Ferrol-
Vilalba AG-64).

--  AAuuttoovvííaa  ddoo  NNoorrooeessttee  AA--66
Comunica Galicia co resto de España a través da
provincia de Lugo (enlace con Ferrol a través da AP-9,
nas inmediacións da Coruña, ou a través da autovía
Ferrol-Vilalba AG-64).

--  AAuuttoovvííaa  RRííaass  BBaaiixxaass  AA--5522
Comunica Galicia co resto de España a través da
provincia de Ourense (enlace con Ferrol a través da AP-
9 en Vigo ou a través da AP-53/AG-53 en Santiago de
Compostela).

Ferrol está no noroeste de España.
É unha das cidades máis importantes
de Galicia.

Como chegar



Oficina Central de Turismo de Ferrol
Rúa Magdalena, 56
T_ 981 944 272

Punto de Información de Turismo de Ferrol
Peirao de Curuxeiras

www.ferrol.es
ferrolturismo@ferrol.es

Edita


