
INFORME DE TURISMO DE 
REUNIÓNS E CONGRESOS 
DE FERROL



COMO CHEGAR.
INFORMACIÓN DE INTERESE 3

4 FERROL, UN LUGAR 
PARA SE ENCONTRAR

20 OUTROS RECURSOS

25 TURISMO ACTIVO E 
GASTRONÓMICO

7 ESPAZOS PARA
CONGRESOS

Auditorio de Ferrol

CiS GAliCiA

exponAv

Auditorio de AFundACión

teAtro JoFre

SAlón de ACtoS do CAmpuS univerSitArio

Centro CulturAl torrente BAlleSter

pArAdor de turiSmo de Ferrol

GrAn Hotel de Ferrol

Hotel CArríS AlmirAnte

tAriFAS de eSpAzoS pArA ConGreSoS

LOCALIZACIÓNS 6

ALOXAMENTOS 18

VISITAS RECOMENDADAS 22



COMO CHEGAR 

Por estrada.- Ferrol está conectada por estrada a través 
da Autoestrada do Atlántico AP-9, que une a cidade con 
A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo e a 
fronteira portuguesa.

     A Autovía Ferrol-Vilalba AG-6 conecta con Vilalba, onde 
enlaza coa A-8 cara ao litoral cantábrico e coa A-6 cara a 
Madrid.

Por tren.-
• Servicios directos a Madrid, A Coruña e Xixón.
• Transcantábrico. Tren turístico de luxo que percorre o 

litoral cantábrico.
• Ruta dos faros. Tren que percorre o traxecto entre Ferrol 

e Ribadeo con visitas aos principais faros os sábados no 
verán.

Estación de tren. Avenida de Compostela, s/n.
15405 Ferrol. )902 432 343     www.renfe.es

En avión.- Os aeroportos máis próximos, con conexión a 
través da AP-9, son os de A Coruña (52 km) e Santiago de 
Compostela (93 km).

En autobús.- Ferrol está conectada por autobús coas 
principais cidades galegas e con Madrid. 

Estación de autobuses. Paseo da Estación s/n. 15405 Ferrol. 
)981 324 700.

Liñas interurbanas:
• Arriva Noroeste ) 981 330 046     www.arriva.gal
• Monbús ) 902 292 900     www.monbus.es
• Alsa ) 901 422 242     www.alsa.es

Liñas urbanas:
Empresa Tranvías del Ferrol
)981 383 341     www.tranviasdelferrol.com

A aplicación de telefonía móbil Moovit permite acceder a 
toda a información sobre as liñas de autobuses e de tren de 
proximidade.

INFORMACIÓN DE INTERESE

Ofi cinas de turismo.- 
• Ofi cina de turismo da praza de España
) 635 380 667  ferrolturismo@ferrol.es 

• Punto de Información do Porto de Curuxeiras
) 655 117 035  ferrolturismo@ferrol.es

• Ofi cina de turismo da Xunta de Galicia
Praza Camilo José Cela s/n. )981 337 131

Webs turísticas.-
• www.descubreferrol.es
• www.turismoferrolterra.es

• www.ferrolactivo.es

Aplicación para dispositivos móbiles.- 

Dispoñible gratuitamente para Android e iOS.

 play.google.com/store/apps/details?id=com.zayinsoft.ferrolapp

 itunes.apple.com/es/app/ferrol/id955135200

Perfís en redes sociais.- 

 www.facebook.com/Ferrolturismo/

 www.youtube.com/user/Ferrolturismo

 @marvisitFerrol

 es.pinterest.com/ferrolturismo/

Zonas de compras.- A Magdalena é a principal zona de 
compras da cidade. As rúas peonís Real, Galiano e Dolores, 
así como a Magdalena contan con exclusivas tendas de roupa, 
calzado e complementos, outras de agasallos, decoración e 
produtos gastronómicos ademais de franquicias das principais 
cadeas de moda. 

COMO CHEGAR.
INFORMACIÓN DE INTERESE

España/Spain

Ferrol

Galicia

INFORME DE TURISMO DE REUNIÓNS E CONGRESOS DE FERROL 3



Ferrol, un 
lugar para se 

encontrar

Ferrol é un concello de 70.000 habitantes situado ao 
norte da provincia da Coruña, en Galicia (España), 
cabeceira dunha comarca que agrupa a unhas 
200.000 persoas. A súa privilexiada localización 
propiciou que no século XVIII fora elixido para 
establecer os máis importantes estaleiros de España 
-aínda hoxe líderes na construción naval en todo 
o mundo- e como capital do Departamento 
Marítimo. O sector naval e a Armada sostiveron 
tradicionalmente o peso da economía ferrolá, xunto 
ao tráfico portuario máis tarde, o que chegou a 
converter a cidade no seu momento na de maior 
puxanza industrial de toda Galicia. 

Ao abeiro do esplendor industrial aflorou tamén no 
século XVIII o barrio da Magdalena, un dos mellores 
exemplos de arquitectura da Ilustración, coas súas 
rúas rectilíneas, paralelas e perpendiculares que 
adoitan se comparar cunha pastilla de chocolate.  O 
Ferrol modernista é outro dos atractivos turísticos 
dunha cidade na que aínda se conserva o barrio 
portuario que lle deu orixe, Ferrol Vello, catalogado 
–como o da Magdalena- como Ben de Interese 
Cultural.



A cidade recibiu ao longo dos séculos influencias culturais moi diversas, motivadas pola presenza 
nela de persoas de distintas procedencias, desde os enxeñeiros ingleses que chegaron nos primeiros 
anos do século XX para participar na modernización dos estaleiros -e que deixaron a súa pegada 
incluso no vocabulario ferrolán- ata os militares de diferentes puntos de España que crearon na cidade 
auténticas sagas familiares de mariños. 

A paisaxe de Ferrol é espectacular. As paradisíacas praias, excepcionais para a práctica do surf e outros 
deportes náuticos, son un dos principais reclamos turísticos, xunto á propia ría, salpicada de vilas 
mariñeiras como San Felipe ou A Graña, que conservan intacto o seu encanto. Pasear polas súas rúas 
comerciais e gozar da suculenta gastronomía galega coas súas peculiaridades ferrolás constitúe outro 
atractivo da cidade. 

Ferrol xunta un espírito industrial e cosmopolita cunha contorna natural incomparable, o que converte 
a cidade no marco perfecto para a celebración de congresos ou convencións, un lugar de referencia 
para o mundo empresarial ao que lle ofrece ademais a posibilidade de desfrutar de percorridos 
turísticos únicos.
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LOCALIZACIÓNS

LUGARES DE INTERESE

1.  Baluarte de San Xoán  
2.  Dársena de Curuxeiras  
3.  Arsenal militar  
4.  Igrexa de San Francisco  
5.  Parque Raíña Sofía  
6.  Capitanía e xardíns de Herrera  
7.  Concatedral de San Julián 
8.  Praza de Amboage 
9.  Igrexa de Nosa Señora de Dolores
10.  Peixería do Mercado  
11.  Porta do Dique 
12.  Edifi cio de Correos  
13.  Cantón de Molíns  
14.  Casa consistorial de Ferrol  
15.  Capela das Angustias  
16.  Biblioteca municipal de Ferrol  
17.  Praza de España  
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ESPAZOS PARA CONGRESOS  

1.  Exponav  
2.  Auditorio de Afundación 
3.  Teatro Jofre 
4.  Salón de actos da Universidade 
5.  Centro Cultural Torrente Ballester 
6.  Gran Hotel de Ferrol 
7.  Hotel Carrís Almirante 
8.  Parador de Turismo de Ferrol 
9.  CIS Galicia 
10.  Auditorio de Ferrol 

A B



AUDITORIO DE FERROL

O Auditorio de Ferrol está situado no barrio de 
Caranza, nas proximidades do Conservatorio de 
Música da cidade e dun paseo marítimo. É un moderno 
edificio de 7.000 metros cadrados con amplas 

cristaleiras na fachada principal e vistas á ría, inaugurado 
en marzo do 2014. Trátase dun contedor cultural cun 
deseño de liñas puras, no que destaca especialmente 
a boa acústica.

Enderezo e contacto: 
Avda. do Mar, s/n
15406 Ferrol
) 981 944 180
www.ferrol.es
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Capacidade: 880 espectadores, divisible en 
dous mediante paneis. Posibilidade de utilizar 
o amplo vestíbulo con fiestras para cóctel ou 
presentacións.

Aparcadoiro propio: Na zona.

Equipo tecnolóxico:  Iluminación escénica, 
mesa de son con monitores autoamplificados, 
micrófonos, intercom, reprodutor dobre CD, 
proxector e wifi.



CENTRO DE INNOVACIÓN 
E SERVICIOS DE GALICIA 

(CIS GALICIA)

O Centro de Innovación e Servicios de 
Galicia é un centro tecnolóxico orientado 
a mellorar a capacidade de innovación 
da industria galega. As súas instalacións 
sitúanse nun moderno edificio equipado 
cos últimos avances tecnolóxicos.
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Enderezo e contacto: 
 A Cabana, s/n

15590 Ferrol
) 981 337 133

www.cisgalicia.org

Capacidade: O salón de actos ten capacidade 
para 308 persoas, pero o CIS dispón ademais de 
salas de reunións dotadas de medios audiovisuales 
de última xeración, incluídos medios de realidade 
virtual.

Aparcadoiro propio:  Si.

 

Equipo tecnolóxico:  Micrófonos, pantalla, vídeo 
proxector, equipo de son, videoconferencia, etc.



EXPONAV

O edificio Herrerías atópase no denominado 
Arsenal dos Diques, zona do Arsenal ferrolán 
que foi deseñada por Julián Sánchez Bort en 
1765. Foi concibido como unas ferrerías para 

a Armada e mantén as súas características 
chemineas no exterior e as bóvedas do 
interior.  A súa rehabilitación, a partir do ano 
2001, devolveulle a estrutura orixinal.
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Capacidade: A sala Carlos III ten unha superficie 
de 400 metros cadrados, con capacidade para 
200 personas sentadas.

Aparcadoiro propio: Non 
Estacionamento subterráneo nas proximidades, 
no propio Cantón de Molíns.

Equipo tecnolóxico: 
Canón de proxección fixo con pantalla fixa de 
12 metros cadrados, amplificador de audio con 
micrófonos fixos e sen fíos.

Enderezo e contacto: 
Edificio de Herrerías,
Cantón de Molíns s/n
15490 Ferrol. 
) 981 359 682
www.exponav.org

Horario laboral:
Martes a domingo

10:30 - 20:00 horario continuo



AUDITORIO DE
AFUNDACIÓN

A sede de Afundación atópase no barrio 
da Magdalena, no corazón de Ferrol, nunha 
espazosa praza peonil que enlaza coa zona 
de paseo do Cantón de Molíns. O edificio 
data do século XVIII e ao longo da súa 

historia albergou o Concello, o cárcere e un 
instituto.  A última reforma data de 2005 e 
fíxose respectando a arquitectura orixinal, 
con pedra, vidro, aceiro e madeira como 
elementos principais.
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Enderezo e contacto: 
Praza da Constitución, s/n

15402 Ferrol
) 981 330 280

www.afundacion.org

Horario laboral:
Luns a sábado

9:00 - 14:00
17:00 - 21:00

Capacidade: Auditorio para 218 persoas; patio 
central de 128 m2; sala de usos polivalentes 
para un máximo de 80 persoas.

Aparcadoiro propio: Non (de pago ao lado).

Equipo tecnolóxico:  
Proxector con pantalla, equipo de audio, 
micrófonos, DVD, equipo de videoconferencias.



TEATRO JOFRE
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Teatro inaugurado no 1892, cun interior de 
estilo clasicista e unha fachada modernista 
obra do arquitecto Rodolfo Ucha Piñeiro. 
No ano 2005 rehabilitouse o edifi cio cun 
proxecto obra do prestixioso arquitecto 

Rafael Baltar, que, ademais de mellorar os  
servizos de que dispón,  abriu unha galería na 
parede sur do inmoble con vistas ao dique da 
Campá, a maior obra de enxeñería hidráulica 
do Ferrol do XIX.
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Capacidade: 552 localidades

Aparcadoiro propio:  Non. Estacionamento 
subterráneo de pago nas proximidades.

Equipo tecnolóxico:  
Focos de iluminación, sistema de audio con mesa, 
micrófonos sen fío de man e diadema, CD mp3, 
intercomunicadores, proxector.

Enderezo e contacto: 
Praza de Galicia s/n
15402 Ferrol
) 981 944 244
www.ferrol.es

Horario laboral:
Martes a venres  
10:00 - 13:00
18:00 - 20:00
Máis os días de función  



SALÓN DE ACTOS DO 
CAMPUS UNIVERSITARIO

O salón de actos do Campus está situado 
no antigo Hospital da Mariña (Hospital Nosa 
Señora dos Dolores) inaugurado no 1902 e 
un dos mellores expoñentes da arquitectura 
hospitalaria europea da súa época. Localízase 
nun pavillón, o número 4, obra do enxeñeiro 

militar francés Casimir Tollet, e que nun 
principio foi destinado aos enfermos de sífilis e 
posteriormente a oftalmoloxía e odontoloxía. 
A reforma para o adaptar o a uso universitario 
foi realizada no 1996 polo arquitecto José 
Antonio Franco Taboada.
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Enderezo e contacto: 
Campus de Esteiro

15403 Ferrol
) 981 337 400. Ext. 3811

www.udc.es

Horario laboral:
Luns a venres 
9:00 - 14:00

17:00 - 21:00
Axustable por causas xustificadas

Capacidade: 284 persoas (84 na parte dianteira 
e 200 na traseira).

Aparcadoiro propio: Non.

 

Equipo tecnolóxico:  
Ordenador portátil; pantalla e proxectores de 
vídeo, transparencias e diapositivas; equipo de 
tradución simultánea para 50 persoas; equipo de 
megafonía e encerado de rotuladores.



CENTRO CULTURAL 
TORRENTE BALLESTER
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O centro cultural Torrente Ballester está 
situado no barrio histórico de A Magdalena, 
no antigo Hospital de Caridade, un edifi cio 

que data de 1786. Foi rehabilitado para uso 
cultural no 1993. O auditorio, que se atopa na 
antiga capela, remodelouse no 2014. 
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Capacidade: O auditorio ten cabida para 173 
espectadores, pero tamén hai a posibilidade de 
utilizar o patio interior do centro cultural.

Aparcadoiro propio: Non.

 

Equipo tecnolóxico: 
Equipo de audio con P.A. e mesa, micrófonos, 
pantalla de proxección, sistema de iluminación 
con mesa.

Enderezo e contacto: 
Concepción Arenal, s/n
15402 Ferrol
) 981 944 187
www.centrotorrenteballester.com

Horario laboral:
Martes a sábados

11:30 - 13:00  | 17:30 - 20:30*
Domingos 10:00 - 14:00
* Verán (1 de xuño a 30 de 
setembro) 19:00 - 21:00



O Parador de Turismo é un edificio señorial 
de aire mariñeiro situado no barrio de A 
Magdalena, arrodeado de xardíns e con vistas 

aos Arsenais e a ría. A súa céntrica situación 
permite facer percorridos a pé polas principais 
zonas da cidade.

Capacidade: Dispón dun gran salón de 
convencións que se pode dividir en dous ou tres 
espazos, para albergar eventos entre 10 e 150 
persoas, en función da montaxe.

Aparcadoiro propio: Non.

Equipo tecnolóxico: 
Megafonía, canón de proxección con pantalla, 
papelógrafo, televisión, vídeo e wifi gratuíta.

PARADOR DE TURISMO
DE FERROL

Enderezo e contacto: 
Praza do Contralmirante

Azarola Gresillón s/n
15401 Ferrol

) 981 356 720
www.parador.es/es/paradores/

parador-de-ferrol

Categoría: 
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GRAN HOTEL
DE FERROL

 

O Gran Hotel de Ferrol está situado nunha 
das entradas á cidade, na intersección de dúas 
das principais avenidas de acceso a Ferrol.  

É un edificio de catro plantas, de recente 
construción que conta cunha decoración 
sofisticada.

Enderezo e contacto: 
Estrada de Castela, 75
15403 Ferrol.
) 981 330 226
www.granhoteldeferrol.com

Categoría: 
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Capacidade: Conta con catro salas de reunións,  
a meirande delas con luz natural e capacidade 
para 150 persoas. A menor pódese dividir en 
dous espazos independentes.

Aparcadoiro propio: Baixo teito.

 

Equipo tecnolóxico: 
Equipamiento audiovisual e servizo de tradución.



HOTEL
CARRÍS ALMIRANTE

O hotel Carrís Almirante está situado nunha 
das entradas ao centro da cidade, nuna rúa 
peonil, ao lado dunha das principais prazas de 

Ferrol, a de España, e próximo ás estacións 
de tren e autobús. Trátase dun dificio de oito 
plantas renovado en 2005.
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Capacidade: 400 metros cadrados de salas 
polivalentes con capacidade para un máximo de 
400 persoas.

Aparcadoiro propio: Concertado na Praza 
de España.

Equipo tecnolóxico: 
Tomas de voz e datos, conexión wifi, distintas 
montaxes, aluguer de equipos, pantalla e 
megafonía.

Enderezo e contacto: 
Rúa María, 2

15402 Ferrol
) 981 333 073

www.carrishoteles.com

Categoría: 



TARIFAS DE ESPAZOS 
PARA CONGRESOS

Auditorio municipal: 

Cesión por 24 horas ou fracción: 1.750€ os sábados, domingos, 
festivos e vésperas de festivo; 1.250€ o resto de días.

Superadas as 24 horas poderá autorizarse unha cesión por 8 
horas: 625€ sábados, domingos, festivos e vésperas de festivo; 
450€ resto de días.

Cesión dos restantes espazos: 250€.

Nota: Se os equipamentos ou servizos municipais non se 
consideran suficientes presupostaranse á parte.

CIS: 

Salón de actos: 289,71€ día ou fracción

Salas de formación ou técnicas: 49,95€ día ou fracción

Exponav:

Sala + Audiovisuais + Mesa Presidencial + Atril con 80 cadeiras

Sesión mañá: 200€ Sesión tarde: 300€
Sesión noite: 500€  Todo o día: 1.000€

Con catering a costa do solicitante os prezos increméntanse en 50€

Afundación:

Auditorio: 475€ xornada | 250€ media xornada | 120€ dúas horas

Sala de reunións: 300€ xornada | 100€ media xornada | 60€ dúas horas

Patio central: Desde 60€

Teatro Jofre:

Cesión por 24 horas ou fracción: 1.750€ os sábados, domingos, 
festivos e vésperas de festivo; 1.250€ o resto de días.

Superadas as 24 horas poderá autorizarse unha cesión por 8 horas: 
625€ sábados, domingos, festivos e vísperas de festivo; 450€ o resto.

Cesión do “ambigú” ou salas anexas: 250€.

Nota: Se os equipamientos ou servizos municipais non se 
consideran suficientes presupostaranse á parte.

Salón de actos do campus:

1.030 por día | 515€ medio día. Enviar solicitude a inventario@udc.es

Centro Torrente Ballester:

Cesión por 24 horas ou fracción: 300€ 

Parador de Turismo:

Salón de convencións: 500€ día | 300€ medio día

Resto salóns: 250€ día | 150€ medio día

Gran Hotel: 

Salóns grandes 181,50€ por xornada e 121€ por media xornada

Salóns pequenos 125€ por xornada e 90,75€ por media xornada

Hotel Carrís Almirante:

Desde 80€ por xornada.
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A maioría dos espazos destinados 
a congresos e reunións están 
situados no centro da cidade, 
próximos aos principais 
monumentos e lugares de 
interese de Ferrol. A ampla oferta 
permite elixir entre grandes 
salóns e espazos de capacidade 
máis reducida, en función do tipo 
de evento que se organice.



Hotel Carrís Almirante 


Enderezo e contacto
María, 2  15402 Ferrol    ) 981 333 073     www.carrishoteles.com

Hotel de 8 plantas, renovado en 2005 e situado no centro da cidade. 
Habitacións discretas e funcionais equipadas con televisión e minineveira. 

Restaurante de cociña tradicional española. Recepción aberta as 24 horas.
 Wi-Fi gratuito / Habitacións para fumadores / Accesible para persoas 

en cadeira de rodas / Aire acondicionado / Servizo de lavandería / 
Servizo de habitacións  

Hotel El Suizo 


Enderezo e contacto 
Dolores, 67  15402 Ferrol    ) 981 300 400     www.hotelsuizo.es
Edificio modernista rehabilitado con habitacións e suites de estilo clásico 

con conexión wifi e minibar. Todas as habitacións son exteriores. 
 Wi-Fi gratuíto / Aparcadoiro de pago / Aire acondicionado / Servizo 

de lavandería / Servizo de habitacións  

Hotel Valencia 


Enderezo e contacto 
Estrada de Catabois, 390  15405 Ferrol    ) 981 370 352 
 www.hotelvalenciaferrol.com
Situado nunha das principais vías de entrada á cidade, conta con 
habitacións cómodas e decoradas con sinxeleza, equipadas con 
televisión dixital, teléfono e aire acondicionado. 
Wi-fi gratuíto / Aparcadoiro / Hidromasaxe / Habitacións accesibles  

Gran Hotel 


Enderezo e contacto  
Estrada de Castela, 75  15403 Ferrol    ) 981 330 226 
 www.granhoteldeferrol.com
Situado na entrada da cidade e na intersección de dúas das súas principais 
avenidas, o hotel ofrece unha decoración sofisticada con habitacións 
cómodas equipadas con wifi gratis e televisión vía satélite.
Wi-Fi gratuíto / Servizo de lavandería / Aire acondicionado /
Estacionamento baixo teito  

ALOXAMENTOS  
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Hoteis
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Parador de Turismo 


Enderezo e contacto 
Praza do Contralmirante Azarola Gresillón, 15401 Ferrol 

) 981 356 720     www.parador.es/es/paradores/parador-de-ferrol
Hotel situado nunha mansión señorial de aire mariñeiro, con 

habitacións amplas decoradas ao xeito antigo e restaurante galego.
Wi-Fi gratuíto / Cambio de moeda / Recepción aberta 24 horas / 

Servizo de lavandería 

Hotel América 


Enderezo e contacto
Sánchez Calviño, 70-76  15404 Ferrol    ) 981 370 208 
 www.hotelamericaferrol.es
Habitacións de liña tradicional, amplas e confortables recentemente 
remodeladas.
Wi-fi gratuíto/ Recepción 24 horas/ Aparcadoiro privado 

ALOXAMENTOS  
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A Pousada do Mar da Graña
Enderezo e contacto 
Real Baixa, 43  15590 Ferrol    ) 654 302 686 
 www.pousadadomarferrol.com
Casa rural con vistas á ría nun edificio do século XVIII restaurado con todas 
as comodidades. Dispón de dúas terrazas e acceso directo á praia.

A Casa do Veleiro
Enderezo e contacto 

Lugar de Tralocastro s/n - Vale de Esmelle  15594 Ferrol 
) 981 365 660

Trátase dunha casa de aldea arrodeada dun campo, que data de 1930 e 
que foi rehabilitada. Está situada na parroquia rural de Esmelle.

Casas Rurais
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Oficinas de Turismo
Municipais:

• Oficina de turismo da praza de España
• ) 981 944 251  ferrolturismo@ferrol.es
• Oficina de turismo do Porto de Curuxeiras
• ) 981 944 252  ferrolturismo@ferrol.es

Autonómica:
• Oficina de turismo da Xunta de Galicia 

Plaza Camilo José Cela s/n   ) 981 337 131 

Sociedade Mixta de
Turismo de Ferrol

Empresa adicada á promoción, desenvolvemento e potenciación de 
actividades económicas e sociais que contribúan a impulsar o turismo. 

Contacto: María Luisa López Morales (xerente) 
) 981 944 272         mlopezturismo@ferrol.es

Guías Turísticos
Ferrol Guías

Ferrol Guías é a marca comercial de Fertur Servicios Turísticos, unha 
empresa formada por guías de turismo oficiais con 16 anos de 

experiencia. Pioneiros en ofrecer visitas guiadas por Ferrol. 
) 696 531 070         www.ferrolguias.com

Horario:
L-V 9:30-20:00  

S-D10:00-17:00

Secret Galicia
Xulio Vázquez Deibe. Guía oficial titulado pola Xunta de Galicia.

) 661 275 545 

Taxis
Radio Taxi Ferrol
Aberto 24 horas 
) 981 355 555  www.radiotaxiferrol.com

Taxi Ferrol
Aberto 24 horas
) 628 624 167  www.taxi-ferrol7.webnode.es

Eurotaxi Ferrol
José Francisco Pérez Fernández. Taxi adaptado 
) 686 060 332

Manuel García Varela
Enderezo: R/Hospital, 78. 15401 Ferrol
) 619 614 607

Camilo Canosa Castro
Enderezo: Mayola, 1. 15401 Ferrol
) 628 624 167

José Ángel Maceiras Valiño
Enderezo: Avda. Bazán, 6. 15406 Ferrol
) 690 021 146

José Ignacio Rebollo Pérez
Enderezo: Sánchez Calviño, 71. 15404 Ferrol
) 639 671 079

Coches de Aluguer
Avis
Enderezo:  Real, 213. 15402 Ferrol
) 981 300 234         www.avis.es

Autos Brea
Enderezo:  María, 15. 15402 Ferrol
) 981 323 599         www.autosbrea.com

Axencias de Viaxes
Viaxes Paco e DMC Galicia (turismo receptivo) 

Enderezo:   Terra, 15. 15402 Ferrol
) 981 369 040         www.viajespaco.com

Viaxes Halcón 
Enderezo:   Dolores, 52.15402 Ferrol

) 981 351 100         www.halconviajes.com

Cantón Viaxes 
Enderezo: Carmen, 4. 15403 Ferrol

) 981 350 539         www.cantonviajes.grupoeuropaviajes.es

B The Travel Brand 
Enderezo: Dolores, 50. 15402 Ferrol

) 981 359 820         www.bthetravelbrand.com

Viaxes Carrefour 
Enderezo: Paraxe Santa Icía, s/n. 15405 Ferrol

) 881 951 417         www.viajes.carrefour.es

Viaxes Ecuador 
Enderezo: Galiano, 63. 15402 Ferrol

) 981 369 084         www.viajesecuador.com

Viaxes Galitur Ferrol 
Enderezo: Rubalcava, 26. Esq. Plaza de Armas. 15402 Ferrol

) 981 930 706         www.viajesgalitur.com

OUTROS RECURSOS  
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OTROS RECURSOS

Servizos de Catering
A pedir de boca

Enderezo:    Sol, 125. 15402 Ferrol
) 981 300 232 / 676 264 685         www.apedirdeboca.es 

Horario:
10:00-15:30 | 18:00-00:00

Buyo’s
Enderezo:    Avda. de Viveiro, 3-5. 15403 Ferrol

) 981 949 428         www.buyos.es 
Horario:

M-X 11:00-15:30 | 19:00-20:30 
V-S 11:00-15:30 | 19:00-23:00

D 11:00-15:30 

Illas Gabeiras
Enderezo:    Serantellos, 38. 15405 Ferrol

) 981 317 793         www.illasgabeiras.com

Empresas de Azafatas
Ice Galicia 

Azafatas promotoras, congresos e eventos bilingües. 
Enderezo:  Terra, 15-19. 15402 Ferrol

) 981 369 040 Fax: 981 352 441         www.icegalicia.com

Occidente
Enderezo:   Rúa Dolores, 64. 15402 Ferrol
) 981 325 834         www.occidente.net

Item-Aga
Enderezo:   Pza. da Ilustración, 9. 15403 Ferrol
) 981 364 064         www.item-aga.com

Tradución e intérpretes  
Babblers Centro de Idiomas
Enderezo:   Españoleto, 9-11. Entrechán Dereita 15403 Ferrol
) 881 934 344         www.babblers-cdi.com

Englishpanish Translation&Comunication
Enderezo:  Celso Emilio Ferreiro, 1. 15401 Ferrol
) 881 932 092         www.englishpanish.com

María Alejandra Carro López
Enderezo:  María, 182. 15401 Ferrol
) 981 353 143

Empresas Organizadoras 
de Eventos

Occidente
Enderezo:   Rúa Dolores, 64. 15402 Ferrol
) 981 325 834         www.occidente.net

Item-Aga
Enderezo:   Pza. da Ilustración, 9. 15403 Ferrol
) 981 364 064         www.item-aga.com

Ice Galicia
Enderezo:   Rúa Terra, 15-19. 15402 Ferrol
) 981 369 040         www.icegalicia.com

Serpubli
Enderezo:   Avda Castelao, Torre 2 1º B. 15405 Ferrol

) 652 131 097 / 697 652 247

Aluguer de Autobuses
Autos Camilo
Enderezo:   Sánchez Calviño, 16.15404 Ferrol
)  981 313 317  www.autoscamilo.com

Alsa
Enderezo:   Paseo da estación s/n. 15405 Ferrol
) 902 422 242  www.alsa.es

Autos Lago
Enderezo:   Españoleto, 9-11. Entrechán. 15403 Ferrol
)  981 371 530  www.autoslago.com

Monbus
Enderezo:   Paseo da Estación, s/n. 15405 Ferrol
) 902 29 29 00 / 981 372 001      www.monbus.es

Aluguer de Equipos Audiovisuais 
e Produción de Vídeo
Son do Cantón
Enderezo:   Cantón de Molíns, 1. 15402 Ferrol
) 881 095 675 / 981 333 199         www.hi-end-audio.com
 facebook.com/Son-do-Cantón-238095996607367

Iris Servicios Audiovisuais
Enderezo:   Dolores, 22, bajo. 15402 Ferrol
) 981 356 787  facebook.com/IrisProducions/

Estudio Creativo
Enderezo:  Brasil, 1-3. 15404 Ferrol
) 667 955 180  facebook.com/Estudio-Creativo-435449089978566/
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Ría de Ferrol

 » Ferrol non se pode concibir sen a súa ría. É o principal 
sinal de identidade do municipio e ten xogado un papel 
determinante na súa historia, en primeiro lugar pola súa 
configuración, que protexía á cidade dos ataques das 
tropas inimigas e que foi clave na elección de Ferrol 
como porto estratéxico para a Armada. Pero, ademais, na 
ría aséntanse uns estaleiros que chegaron a ser os máis 
importantes de Europa e, nalgún momento, do mundo.

Percorrer a ría en barco é unha visita imprescindible  
durante unha estadía en Ferrol. A súa entrada, flanqueada 
polos castelos da Palma e San Felipe, a paisaxe industrial 
do porto exterior, os Arsenais e os estaleiros, as pequenas 
praias e as vilas da Graña e San Felipe son algúns dos 
atractivos que ofrece este itinerario. 

Hai empresas que organizan paseos en barco pola ría 
para grupos, con ou sen degustación gastronómica a 
bordo e aluguer de embarcacións con patrón.

Oficina central Fernández Cabana, S.L.
Estrada da Palma. O Ramo, 79. Barallobre (Fene)
) 981 340 778 / 609 877 275  info@fernandezcabana.es
Saídas desde o peirao de Curuxeiras (Ferrol). Os billetes cómpranse 
no barco.

Velero El Playu Contacto: Alberto Samaniego. )639 820 343

Spinnaker. Naturalista López Seoane, bloque 1, Baixo 15403  Ferrol 
)647 835 970

VISITAS RECOMENDADAS
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Castelo de San Felipe

 » Construído no século XVI, o castelo de San Felipe 
é unha das fortalezas  que protexían a ría de Ferrol, 
xunto coas da Palma e San Martín. No 1800 foi un dos 
escenarios da batalla de Brión, da que os ingleses saíron 
derrotados.  No século XX foi utilizado como cárcere 
militar antes de deixar de ter utilidade para o Ministerio 
de Defensa. O Concello mercouno no ano 2000 e desde 
entón está aberto ao público. A contorna do castelo, o 

pequeno pobo de San Felipe coa súa estreita calzada 
e as súas pintorescas casas é outro dos atractivos. Para 
visitas de grupos é necesario contactar previamente 
co servizo de Patrimonio do Concello, coa fin de ver a 
dispoñibilidade.

Coordenadas: 43°27’53’’N   8°16’54’’O / 43.4646

Contacto:  ) 981 944 000 (Ext. 267)  patrimonio@ferrol.es



Ruta das Meninas

 » Desde o ano 2008 o barrio de Canido, un dos máis 
antigos da cidade, rende homenaxe ao inmortal cadro 
As Meninas, de Velázquez. A iniciativa do artista Eduardo 
Hermida nace co obxectivo inicial de chamar a atención 
sobre o mal estado da zona, e cada primeira semana de 
setembro pintores chegados de diferentes puntos plasman 
nas paredes do barrio as súas particulares interpretacións da 
obra, nun evento cultural que se completa con actividades 
musicais e de ocio. O resto do ano un percorrido polo 
barrio ofrece a posibilidade de ver o traballo realizado e 

como o mobiliario urbano e os negocios teñen no cadro 
de Velázquez a súa principal referencia. 

Na actualide pódense ver máis de 200 Meninas, cada 
unha diferente, froito da imaxinación dos seus autores, 
sendo unha das rutas de street-art máis impresionantes 
de España e de Europa. Recentemente 18 Meninas teñen 
“cobrado vida” grazas á realidade aumentada. Para máis 
información, consultar na Sociedade Mixta de Turismo de 
Ferrol ou nas oficinas municipales de turismo.

INFORME DE TURISMO DE REUNIÓNS E CONGRESOS DE FERROL
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Museo da Construción Naval

 » A Fundación Exponav xestiona no edificio de 
Herrerías, no Arsenal, un museo adicado á construción 
naval que constitúe a exposición técnico-científica de 
máis alto nivel de España neste eido. A mostra realiza 
un percorrido desde o século XVIII ata a actualidade 
e recolle os principais fitos que se teñen producido na 
construción naval. Na visita pódense ver exemplos da 
evolución da arquitectura e o deseño dos barcos e das 
tecnoloxías aplicadas, entre outras cuestións.

Enderezo: Edificio de Herrerías, Cantón de Molíns s/n (entrada por 
Irmandiños) 15490 Ferrol
) 981 359 682  www.exponav.org

Horario: Martes a domingo, de 10.30 a 20.00

Tarifas: Adultos: 2€ | Maiores de 60 anos: 1€ | Menores de 16 anos: gratis 
Grupos (15-30 personas): 25€ (É necesario reservar con 
anterioridade)



VISITAS RECOMENDADAS
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Ruta panorámica en autobús 
polo litoral de Ferrol

 » A Sociedade Mixta de Turismo de Ferrol programa e 
organiza visitas guiadas en autobús para grupos pola costa 
ferrolana para coñecer a fermosas praias de area blanca e 
a flora e fauna (aves) da zona.

Enderezo: Concello de Ferrol, Plaza de Armas, s/n. 15402 Ferrol

Contacto:  María Luisa López Morales (xerente)
 ) 981 944 272      mlopezturismo@ferrol.es

Museo da Sociedade Galega 
de Historia Natural

 » O Museo da Sociedade Galega de Historia Natural 
(SGHN) mostra unha interesante colección de fósiles e 
restos de animais, plantas e minerais. Destacan dentro da 
exposición un esqueleto de balea de 18 metros que colga 
do teito dunha das salas principais e unha lura xigante 
conservada en formol. Todos os restos que se expoñen no 
museo cumpren a premisa de que no se teña feito dano 
algún aos animais nin prexudicado a especie de ningún 
tipo. Visitas guiadas gratuítas para grupos solicitándoo con 
antelación.

Enderezo: Praza de Canido, s/n. 15401 Ferrol    ) 698 141 384

Horario:  De luns a sábado: 9.30 a 13.30 - 16.30 a 20.30
                Domingos e festivos: 10.00 a 14.00

 Do 1 de xullo ao 31 de agosto. Todos os días de 10.00 a 14.00

Museo Naval

 » Situado na antiga prisión de San Campio, dentro do 
Arsenal, mostra a vinculación de Ferrol coa Armada desde 
que en 1726 o ministro Patiño escolleu esta cidade como 
sede dos Arsenais. O museo expón modelos da fragata 
Magdalena, o buque escola Galatea e o navío San Carlos 
Real de España, entre outros, así como máis dun cento de 
pezas de artillería, instrumentos náuticos, cartografía, etc. 

Organízanse visitas guiadas gratuítas para grupos baixo 
petición previa.

Enderezo: Irmandiños s/n. 15403 Ferrol
	 ) 981 338 907      museonavalferrol@fn.mde.es
Horario:  De martes a venres: 9.30 a 13.30

 Sábados e festivos: de 10.30 a 13.30
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TURISMO ACTIVO 
E GASTRONÓMICO

O contorno natural que rodea á cidade de Ferrol fai deste 
espazo un lugar ideal para o turismo activo. Os deportes 
náuticos son os reis indiscutibles e dentro deles o surf, que 
ten cobrado nos últimos anos unha grande importancia e 
que enche as numerosas praias do municipio de neoprenos e 
táboas tanto no verán como de inverno.

Varias escolas ofrecen a posibilidade de practicar surf 
desde onivel máis básico ata o de competición, tanto por 
días soltos como por semanas. 

Outra opción para desfrutar do tempo libre con 
actividades turísticas é o mergullo nalgún punto do 
litoral ferrolán. As dúas escolas de que dispón a cidade 
organizan bautismos de mergullo e saídas programadas 
para os que xa teñen experiencia nesta actividade.

O parapente é outro deporte en auxe en Ferrol. Unha 
empresa ofrece voos en parapente bipraza en diferentes 
localizacións segundo o vento.

Outras posibilidades de turismo activo son os paseos 
dacabalo ou en bicicleta de montaña e a escalada. Os 
afeccionados ao motor poden, do mesmo xeito, gozar 
dunha experiencia de pilotaxe realista, con simuladores 
de calidade profesional.

As empresas de turismo activo que existen en Ferrol 
pódense consultar en www.ferrolactivo.es

O Club Montaña Ferrol organiza numerosas rutas de 
sendeirismo no municipio  www.clubmontanaferrol.com

Á marxe do turismo activo, Ferrol ofrece a posibilidade 
de desfrutar da gastronomía da zona, que se caracteriza 
por unha materia prima excepcional e unha cociña 
sinxela. O arroz con leite é a sobremesa típica da cidade. 
Moitos establecementos baséanse na cociña de mercado 
e recorren a produtos de tempada, sempre frescos, con 
preparacións que satisfacen ao padal máis exquisito. 

As rúas  “de viños” do centro da cidade -María, Magdalena, 
Sol, Pardo Baixo ou Carmen- contan cun bo número de 
establecementos que ofrecen, precisamente, variedade 
na carta de viños e unha cociña que exalta os produtos 
da terra presentándoos da maneira máis apetecible. No 
barrio de Ferrol Vello, a rúa San Francisco é a meca para 
os que buscan innovación culinaria, calidade e bo prezo.

25



Deseño, maquetación e contidos: Pingota Comunicación


