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PATRIMONIO CULTURAL · FERROL DA ILUSTRACIÓN

Visita guiada ao Arsenal Militar
Ben de Interese Cultural
Días 29, 30 e 31 de Marzo, e 1 de Abril
Acompáñanos a visitar esta base naval, a máis importante do norte de
España, onde teñen a súa base as fragatas máis modernas, as F-100.
Descubriremos o que hai detrás da muralla, o porto ideal da Ilustración e unhas
instalacions aínda operativas que nos sorprenderán pola súa beleza e os seus
250 anos de historia (esta visita é posible grazas á colaboración desinteresada
da Armada).
· Horario: 11:00 h primeira visita e 16:30 h segunda visita (1 de abril non hai 2ª visita)
· Duración: 1 hora e 20 m.
· Tarifa pola guía turística: 6 por persoa, menores de 5 anos gratis.
· A visita inclúe percorrido en bus e a pé.
· Punto de encontro: xunto á ocina municipal de turismo de Curuxeiras,
Paseo da Marina s/n.
· Hora de presentación: 15 minutos antes do comezo da visita (inscrición previa no
696 531 070 ou no e-mail feturguias@yahoo.es). Imprescindible reserva (prazas
limitadas).
É obrigatorio presentar documentación (DNI, pasaporte, carné de conducir
ou militar) para poder acceder ó recinto militar. Prohibido fotos e vídeos no
Arsenal.
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Visita guiada a Navantia
250 anos construindo barcos
Días 29, 30 e 31 de Marzo, e 1 de Abril
Visita guiada en bus e a pé que nos levará polos estaleiros de Ferrol
onde se unen tradición, historia e tecnoloxía na construcción de buques
militares.
· Horas de comezo: 12:30 h primeira visita, 18:00 h segunda visita (1 de abril
non hai 2ª visita).

· Duración: 1 hora e media aprox.
· Tarifa pola guía turística: 6 por persoa, nenos menores de 5 anos gratis.
· Punto de encontro: xunto a Correos.
· Hora de presentación: 15 minutos antes do comezo da visita (inscrición previa no
696 531 070 ou no email feturguias@yahoo.es). Imprescindible reserva (prazas
limitadas).
É obrigatorio presentar documentación (DNI, pasaporte, carné de conducir
ou militar) para poder acceder ao estaleiro.
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Visita guiada ao Palacio de Capitanía
Días 29, 30 e 31 de Marzo, e 1 de Abril
Adóitase dicir que a beleza está no interior e nada máis certo no Palacio
de Capitanía. O seu exterior austero esconde no seu interior magnícos salóns,
o luxoso comedor de gala, a salita de xogos, o despacho do Almirante e o
fastuoso salón do trono, todo iso decorado con mobiliario e elementos
decorativos dos séculos XVIII e XIX e mantido con tanto esmero pola Armada,
que nos fará viaxar a outra época.
Esta visita pódese levar a cabo grazas á desinteresada colaboración da
Armada que nos abre as portas do Palacio para poder coñecer esta xoia do
patrimonio ferrolán.
· Horario: de 11:00 h a 12:00 h.
· Prezo: 3 por persoa, nenos menores de 5 anos gratis.
· Punto de encontro: diante da porta do Palacio que dá aos xardíns.
· Necesaria inscrición previa no 696 531 070 ou no email feturguias@yahoo.es.
Prazas limitadas.
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Visita guiada e teatralizada ao
Castelo de San Felipe
Días 29, 30 e 31 de Marzo
Atrévete con esta visita guiada teatralizada na que se explica a historia
do castelo con axuda das pantasmas do XVIII que o habitan.
· Hora de inicio da visita: 18:00 h.
· Duración: 1 hora e media aprox.
· Punto de encontro: na entrada del Castelo de San Felipe.
· Prezo: 6 por persoa, 4 menores entre 6 e 12 anos e maiores de 65 anos,
nenos menores de 5 anos gratis.
· Non fai falta reserva previa.

Paseo en barco ao Castelo de San Felipe
· Saída Porto de Curuxeiras de Ferrol ás 17:00 h., para chegar a tempo á visita
teatralizada.
· Importante: o número mínimo de pasaxeiros é de 20 persoas.
· Regreso de San Felipe ás 19:40 h.
· Venda de tickets no mesmo barco. Prezo: 6. Nenos menores de 5 anos gratis.

6

PATRIMONIO CULTURAL · FERROL DA ILUSTRACIÓN

Paseos en Barco pola Ría de Ferrol
Días 29, 30 e 31 de Marzo, e 1 de Abril
Cruceiro volta á ría
· Duración: 1 hora.
· Saídas do porto de Curuxeiras de Ferrol: 12h, 13h, 16h, 17h, 18h e 19h.
· Venda de tickets no mesmo barco: 7. Nenos menores de 5 anos gratis.

Paseo en barco Ferrol-Mugardos-Ferrol
· Saídas de Ferrol: 11h, 12h, 13h, 14h, 16h, 17h, 18h, 19h e 20h.
· Saídas de Mugardos: 11:30 h, 12:30 h, 13:30 h, 14:30 h, 16:30 h, 17:30 h,
18:30 h, 19:30 h e 20:30 h.
· Venda de tickets no mesmo barco. Prezo: 3 por traxecto. Nenos menores de 5
anos gratis.

PATRIMONIO CULTURAL · FERROL DA ILUSTRACIÓN

Museo da Construción Naval (EXPONAV)
Irmandiños, s/n - Edificio de Herrerías
Tlf. 981 336 017 · www.exponav.org
Un percorrido pola historia da construción naval no maior museo de
Europa adicado a esta actividade. Destaca ademáis a beleza do seu interior,
unha nave industrial do S. XVIII. As actividades do museo nestas datas son as
seguintes:
· Exposición de Maquetistas Navais de Galicia
· Exposición de debuxos do concurso “Aniversario Museo da Construción Naval”.
· Visita comentada exposición permanente “Faros 2000 anos guiando aos
navegantes”.
· Horario: aberto en Semana Santa de Luns a Domingo, en horario de 10h a 20h.
· Prezo: adultos: 2; maiores de 60 anos: 1; mozos ata 16 anos: gratis.
Condicions especiais para grupos (contactar).

PATRIMONIO CULTURAL · FERROL DA ILUSTRACIÓN

Museo Naval
Irmandiños, s/n - Edificio de Herrerías
Tlf. 981 338 907 · www.armada.mde.es
Exposición permanente de barcos antigos, mapas, material de
navegación e información de todos os navíos construídos en Ferrol de 1751 a
1984.
· Horario: laborais de 9:30 h a 13:30 h. Luns pechado.
Sábados, domingos e festivos de 10:30 h a 13:30 h.
· Entrada de balde
· Visitas guiadas para grupos previa solicitude.
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OUTRAS ACTIVIDADES DE LECER E TURISMO ACTIVO

Ruta guiada teatralizada do Modernismo
Días 29, 30 e 31 de Marzo, e 1 de Abril
Unha das correntes arquitectónicas que máis pegada deixou en Ferrol é
o Modernismo, e para coñecelo, qué mellor que facelo acompañado por
Catherine Wilson, esposa dun enxeñeiro británico da Construtora Naval. Ela
vén do pasado, coa súa roupa de época, para contarnos como era ese Ferrol de
principios do século XX, onde destaca por méritos propios Rodolfo Ucha, o seu
gran amigo, e o mellor arquitecto da cidade. Da man de Catherine, británica
pero con retranca galega, iremos coñecendo os mellores edicios modernistas e
algúns dos segredos e pequenas historias que gardan detrás das súas fermosas
fachadas.
· Horario: de 12:30 h a 14:00 h.
· Prezo: 5 por persoa, nenos menores de 5 anos gratis.
· Punto de encontro: Praza de Galicia, diante do Teatro Jofre.
· No fai falta reserva previa.
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Meninas de Canido

A acción artística “As Meninas de Canido” naceu como reivindicación
polo estado de abandono dalgunhas vivendas do tradicional barrio de Canido
e para engadir cor e alegría ao seu barrio. Así, o pintor local Eduardo Hermida
concibiu as Meninas de Velázquez como personaxes fáciles de reinterpretar por
outros artistas galegos, de España e doutros países.
Hoxe é dicil pasear por Canido sen atoparse cunha Menina (hai
unhas 300), unha vintena das cales “cobraron vida” grazas á realidade
aumentada.
Se estades en Ferrol non vos debedes de perder a oportunidade de
visitar Canido e coñecer ás Meninas. Namoraranvos! (recomendación: llevar
cámara de fotos ou o móbil con boa carga de batería porque no deixaredes de sacar
fotos...).
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Ruta en taxi polo litoral de Ferrol
Radio Taxi Ferrol, ofrece diversos itinerarios para coñecer o litoral de
Ferrol, que forma parte da Costa Ártabra, declarada Lugar de Importancia
Comunitaria ( L.I. C.) polo seu gran valor ambiental.
Nos percorridos propostos realizanse paradas para contemplar a
paisaxe, tomar fotografías, etc, respectando os tempos estipulados para cada
lugar. En todos os casos, o inicio e nal da ruta pode facerse en calquera punto
do núcleo urban de Ferrol.
O prezo é por vehículo, con independencia do número de viaxeiros (dun
ata seis dependendo do tipo de coche – para o de 6 prazas é necesario reservar con
antelación de 48 h). O prezo inclúe IVE, equipaxe, mascotas, can guía e/ou
cadeira de rodas.
*Nota: os taxistas non son guías turísticos e só realizan o servizo de transporte.
Con todo, os taxis dispoñen de folletos turísticos das praias e da natureza de
Ferrol.
· Reservas no teléfono 981 355 555.
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Itinerario 1 (percorrido completo 45 kms – 3 horas) - Prezo: 75
· Praia de Caranza (Capela Santa María 5') · Praia A Cabana (só con marea baixa) · Praia
A Graña (porto deportivo 5') · Praia San Felipe (dous castelos 10') · Praia Castillo San
Felipe (só con marea baixa) · Praia Cariño (Capela de San Cristovo) · Praia Punta
Penencia (Lagoa de Doniños) · Praia de Doniños (praia de surf, bodyboard...10') · Praia de
San Xurxo (fusión de bosque e praia 10') · Praia de Esmelle (windsurf, kitesurf) · Praia A
Fragata (cámping 10') · Praia Praisal (familiar) · Praia O Vilar (pequena cala) · Praia de
Santa Comba (capela nunha illa 10') · Praia Sartaña (caleta de pescadores 10') · Praia de
Ponzos (antiga mina, voos en parapente).
Itinerario 2 (percorrido completo 35 kms – 1 hora y 25´) - Prezo: 40
·Praia A Graña (porto deportivo 5') · Praia San Felipe (dous castelos 10') · Praia Castelo
San Felipe (só con marea baixa) · Praia Cariño (Capela de San Cristovo) · Praia de
Doniños (praia de surf, bodyboard...10') · Praia de San Xurxo (fusión de bosque e praia 10').
Itinerario 3 (percorrido completo 36 kms – 1 hora y media) - Prezo: 40
· Praia A Fragata (cámping 10') · Praia Praisal (familiar) · Praia O Vilar (pequena cala) ·
Praia de Santa Comba (capela nunha illa 10') · Praia Sartaña (caleta de pescadores 10') ·
Praia de Ponzos (antiga mina, voos en parapente).
Itinerario 4 (percorrido completo 26 kms – 1 hora ) - Prezo: 30
· Praia de Santa Comba (capela nunha illa 10') · Praia Sartaña (caleta de pescadores 10') ·
Praia de Ponzos (antiga mina, voos en parapente).
Itinerario 5 (percorrido completo 25 kms – 1 hora ) - Prezo: 30
· Praia de Doniños (miradoiro 10') · Praia de Doniños (praia 5') · Praia de San Jorge
(fusión de bosque e praia 10').
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Turismo Activo
Se amas o deporte e a natureza, Ferrol é o teu destino de turismo activo.
Ferrol conta cunha localización perfecta para gozar de actividades acuáticas
(surf, vela, mergullo, pesca...) tanto en mar aberto como na súa ría.
O turismo activo por terra non se queda atrás, con marabillosas
opcións de sendeirismo, como a ruta da Costa Ártabra, paseos dacabalo ou
rutas en BTT.
E por último, podes gozar de Ferrol tamén por aire, vivindo a
experiencia dun voo en parapente biplaza, cun monitor experto. Seguro que
será unha experiencia que non esquecerás!
En www.ferrolactivo.es tes toda a oferta de empresas e actividades de
turismo activo en Ferrol.

MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN

Museos
Centro Torrente Ballester (CTB)
Concepción Arenal, s/n · T.: 981 944 187 · www.centrotorrenteballester.es
Dedicado á exhibición, producción e estudo do arte contemporáneo. Situado
nun emblemático edicio do S. XVIII que foi Hospital de Caridade, foi obxeto
dunha rehabilitación integral. Na súa capela celébranse espectáculos de
pequeno formato pero de gran calidade.
· Horario: De martes a venres: de 11.30 h a 13 h e de 17 h a 21 h; sábados: de
11h a 14 h. e de 17 h a 21 h. ; domingos e festivos: de 11 h a 14 h.· Luns
pechado.
· Acceso gratuíto

A Fundación (Obra Social ABANCA)
Praza da Constitución s/n · www.afundacion.org

Exposición temporal: “"Ocios entre lusco e fusco", proxecto fotográco de Xosé
Abad”, do 6 de febreiro ó 28 de Abril.
Horario: de luns a venres, de 17 h a 21 h; sábados de 11h a 14 h.e de 17 h a 21
h. · Xoves e Venres Santo de 11 h a 14 h. e de 17 h a 21 h.
· Haberá talleres artesanais de Cestería e Alfarería.
· Información e reservas no 981 330 280.
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Museo da Naturaleza (Sociedade Galega de Historia Natural)
Casa do Coronel. Praza de Canido, s/n · T.: 881 931 315 · www.sghnferrol.blogspot.com
Xestionado pola Sociedade Galega de Historia Natural, recolle unha interesante
coleción de fósiles e restos de animais, plantas e minerais.
· Horario: 26, 27 e 28 de marzo de 9:30 a 13:30 h. e de 16:30 a 20:30 h.· Sábados,
de 9:30 a 13:30 h. e de 16:30 h a 20:30 h. · Domingos e festivos: de 10 h a 14 h.
· Entrada gratuíta.

Aula de Ecoloxía Urbana
C/ Irmandiños, s/n · T.: 981 944 222 · www.ferrol.es/aeu

Horario: de Martes a Domingo e festivos de 10 h. a 14 h e de 16 h. a 20 h.

Actividades gratuítas en Semana Santa:
· Taller “A lista da compra” (destinado a adultos).
Data: 31 de marzo, de 16:00 h. a 18:00 h.
Prazas limitadas. Necesaria inscrición.
· Ciclo de Cine Butaca Verde (sobre Consumo e Medio Ambente).
Nas tardes da semana do 27 de marzo ao 1 de abril proxectaranse 3
documentais para tódos os públicos. Horario: 16:30 h. Prazas limitadas.

www.descubreferrol.es
www.ferrolactivo.es
Descárgache gratis a nova app turística VISIT FERROL

App Store

www.facebook.com/ferrolturismo

Google Play

www.youtube.com/user/ferrolturismo

@marvisitFerrol

