
ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN FERROL VERÁN 2018

FERROL DA ILUSTRACIÓN

VISITA GUIADA AO ARSENAL MILITAR

Horarios: sábados do 14 ao 28 de xullo, do 11 ao 25 de agosto e o 8 de setembro ás 11:00 h;
domingos e festivos ás 11:00 h.
Prezo polo servizo de guía: 6 € (menores de 5 anos gratis)
Punto de encontro: oficina de turismo do porto de Curuxeiras 10 minutos antes do comezo.
Notas: imprescindible levar DNI ou pasaporte e realizar inscrición previa no tel 696531070 ou  no
email ferturguias@yahoo.es
Acompáñanos a visitar esta base naval, a máis importante do norte de España, onde teñen á sua
base  as fragatas máis modernas, as F-100. Descubriremos o que hai detrás da muralla, o porto
ideal da Ilustración e unhas instalacións 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).

VISITA GUIADA AO ESTALEIRO DE NAVANTIA
Horarios: domingos e festivos do verán ás 12:30 h.
Prezo polo servizo de guía: 6 € (menores de 5 anos gratis)
Punto de encontro: 10 minutos antes do horario de saída na oficina de Correos, fronte ao Teatro
Jofre, en praza de Galicia.
Notas: precísase levar DNI ou pasaporte e realizar inscrición previa no tel 696531070 ou no email
ferturguias@yahoo.es

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. 

VISITA TEATRALIZADA  AO CASTELO DE SAN FELIPE
Horarios: sábados 28 de xullo, 4, 11 e 18 de agosto ás 18:00 h.
Prezo: adultos 6 €, nenos entre 6-12 anos e maiores de 65 anos 4€ e menores de 5 anos gratis.
Punto de encontro: entrada do castelo.
Venda de tickets: no punto de encontro, á propia guía, 10 minutos antes do comezo.
O castelo de San Felipe é unha xoia, tanto por sí  como pola súa localización. Coñecerás cómo era
a vida no castelo de man duhna aguadora que relatará os pormenores mentres verás aos antigos
soldados realizar ás súas actividades.



VISITA GUIADA AO PALACIO DE CAPITANÍA
Horarios: sábados 21 de xullo, 4 e 18 de agosto, 1 e 15 de setembro. Dúas quendas: ás 10:00 h. e ás 
11:00 h.
Prezo polo servizo de guía: 3 € por persoa, menores de 5 anos gratis.
Notas: precísase levar DNI ou pasaporte e realizar inscrición previa no tel 696531070 ou no email
ferturguias@yahoo.es

O seu exterior austero esconde no seu interior magníficos 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 do séculos XVIII e  XIX e mantido con tanto  esmero  pola
Armada que nos fará viaxar a outra época.

 

VISITA GUIADA FERROL A MARES: EXPONAV E MUSEO NAVAL

Horarios: Domingos do 15 de xullo ao 16 de setembro ás 11:00h. Visitas de 2 horas de duración.
Prezo: 8 € por persoa; menores de 5 anos gratis.
Notas: realizarase cun mínimo de 10 persoas. Necesaria inscrición previa no tel 696531070 ou  no
email ferturguias@yahoo.es

A relación de 300 anos entre Ferrol e a Armada deixou moito pouso na nostra cidade, e o Museo
Naval  é  o  lugar  indicado  para  acoller  todos  estes  recordos.  É  o  gran  Museo  da  Armada
Española.Compartindo o espazo de Herrerías co Museo Naval, Exponav é un repaso histórico ao
longo de séculos de construción naval; por suposto cunha especial atención para todo o construído
na nosa ría, tanto por parte do que hoxe é Navantia como polo antigo Astano, mítico fabricante de
xigantescos petroleiros. 



CASTELO DE SAN FELIPE (fortaleza militar na ría de Ferrol)
Lugar San Felipe, s/n 
Horario: aberto todos os días de 10h a 14h h. e de 16h a 20h
Visitas libres gratuítas.

MUSEO NAVAL (Tel: 981338907)
Irmandiños s/n. Edificio de Herrerías
Pechado os luns.
Horario: de Martes a Venres: de 9:30 a 13:30 h.; Sábados e domingos: de 10:30 a 13:30 h.
Festivos (excepto luns): de 10:30 a 13:30 h.
Prezo: gratuíto.
Exposición permanente de barcos antigos, mapas, material de navegación e información de todos
os navíos construídos en Ferrol de 1751 a 1984.

EXPONAV (Tel: 981359682)
Irmandiños s/n. Edificio de Herrerías
Horario: aberto todos os días: de 10:00 a 20:00 h.
Prezo: adulto: 2€; mozos (ata 16): gratis; maiores de 60: 1€.
Un percorrido pola historia da construcción naval no maior museo de Europa dedicado a esta
actividade. Destada ademáis a beleza do seu interior, unhas antigas ferrerías do s. XVIII.

PASEOS EN BARCO POLA RÍA ( Diarios, do 5 de Xullo ao 9 de Setembro) 

Venda de tickets no propio barco, no porto de Curuxeiras.
Organiza: Fernández Cabana  Tel: 609877275

Cruceiro pola Ría de Ferrol

Horas saída : 12,00-13,00-16,00-17,00-18,00-19,00

Importe Billete : 7,00 Euros. Ata 5 anos gratis.

Cruceiro Ferrol-San Felipe

Días de servizo : 28 de Julio y 4, 11 e 18 de Agosto

Saída de Ferrol : 17,00 horas



Saída de San Felipe : 19,30 horas

Importe Billete : 7,00 Euros. Ata 5 años gratis.

Ferrol-Mugardos /Mugardos-Ferrol

Saídas Ferrol : 11,00-12,00-13,00-14,00-16,00-17,00-18,00-19,00-20,00

Saídas Mugardos : 11,30-12,30-13,30-14,30-16,30-17,30-18,30-19,30-20,30

Importe billete : 3,00 Euros. Ata 5 años gratis.

OUTRAS VISITAS GUIADAS

O FERROL MODERNISTA: RUTA DRAMATIZADA

Horarios: todos os sábados do 14 de xullo ao 15 de setembro ás 12:30 h.
Prezo: adultos 5 € ; menores de 5 anos gratis.
Organiza: FERTUR GUÍAS.
Venda de tickets: no punto de encontro, á propia guía, 10 minutos antes do comezo.
Punto de encontro: soportais do Teatro Jofre na praza de Galicia.
Unha das grandes curiosidades de Ferrol é a de atoparnos con máis dunha vintena de edificios
modernistas en pleno barrio da Magdalena.  Un contraste espectacular: o modernismo dentro do
racionalismo, o estilo arquitectónico dunhas rúas trazadas a escuadra e cartabón. 
Como  un  fantasma  de  principios  do  século  pasado,  chéganos  Catherine  Wilson,  esposa  dun
enxeñeiro  inglés  contratado  polo  noso  estaleiro  e  que  lles  irá  descubrindo  as  marabillas
modernistas de Ferrol, a maior parte nadas da inspiración de Rodolfo Ucha.

FERROL DA MAR E A MULLER: EXPONAV E FERROL EN FEMIN INO

Horarios:  todos os venres do 13 de xullo ao 14 de setembro ás 18:00 h. Duración: 2 horas.
Prezo: adultos 8 € ; menores de 5 anos gratis.
Organiza: FERTUR GUÍAS.
Notas: realizarase cun mínimo de 10 persoas. Necesaria inscrición previa no tel 696531070 ou  no
email ferturguias@yahoo.es
Nesta  nova visita  guiada  pretendemos  debullar  a  vida  da  nosa  cidade,  tanto  no  tema naval



visitando o Museo de la Construción Naval e no centro a través de personaxes femininos que foron
claves  na  nosa  historia:  Hildegart,  a  Raíña  Mariana de  Neoburgo,  Concepción  Arenal  ou  a
oceanógrafa Ángeles Alvariño serán algunhas delas. 

VISITA TEATRALIZADA POLO CAMIÑO INGLÉS EN FERROL

Horario: todos os venres de xullo, agosto e setembro ás 17:00 h. Duración: 1 hora e media.
Prezo:10 € por persoa (mínimo 5 persoas) 
Organiza: Secret Galicia  Tel:661275545.
Colaboran: Turvegal.
Un guía oficial  ataviado de peregrino explicaranos esta ruta de peregrinación a Santiago de
Compostela, practicada desde a Idade Media polos peregrinos que chegaban por mar a Ferrol
desde o norte e centro de Europa e as Illas Británicas. 
Durante o percorrido, descubriremos as duras condicións que tiñan que afrontar os camiñantes, a
cultura que chegou a nosas terras por medio da ruta ou como era a vida dos monxes, artesáns e
persoas que vivían no Camiño, así como as lendas e mitos daquela época.

VISITA  GUIADA   AO  BARRIO  DA   MAGDALENA  CON  DEGUSTAC IÓN
ENOGASTRONÓMICA

Horario: todos os domingos do verán ás 11:00 h. ata o 30 de setembro. 
Duración de 2 horas e media / 3 horas.
Prezo: 20 €/persoa (mínimo 5 persoas, máximo 20).  Inclúe cata final  de 3 viños e degustación
gastronómica.
Organiza: Secret Galicia  Tel:661275545.
A visita parte do porto e descóbrenos os lugares máis máxicos da ciudad naval, cos seus barrios
históricos como o de Ferrol Vello, onde observaremos o seu trazado medieval, que contrasta coa
maxestosidade racionalista do Barrio da Magdalena e o Arsenal militar, dos que coñeceremos a
súa  historia  e  cos  marabillosos  edificios  modernistas  do  arquitecto  Rodolfo  Ucha.

RUTA GASTRONÓMICA “DO MAR AO PRATO”

Horario: todos os xoves desde o 5 de xullo ata o 13 de setembro, ás 11:00 h.
Duración: 3 horas.
Prezo: 12 €/persoa (mínimo 5 persoas, máximo 20). Inclúe degustación.
Organiza Secret Galicia.Tel: 661275545. 
Colaboran: Restaurante Casalexo, Asociación de Vendedores do Mercado dá Magdalena, Confraría



de pescadores de Ferrol e Turvegal. 

A pesca e o marisqueo, sirven de nexo para coñecer mellor o pasado de Ferrol e xunto con outros
produtos obtidos do medio que nos rodea, poderemos entender mellor, ao visitalos, a historia de
edificios como a Lonxa, o Mercado, a Pescadería e o Barrio de Ferrol Vello,  así  como das
persoas que dedican a súa vida a obter os produtos que posteriormente poderemos degustar.

RUTAS EN TAXI POLO LITORAL DE FERROL

Organiza: Radio Taxi: 981355555
Prezo por vehículo: de 30 a 70€ en función do itinerario
Notas: dispoñible vehículo de ata 6 prazas reservando con 48 h. de antelación. Os taxistas non son
guías turísticos, pero dispoñen de folletos turísticos no vehículo.
Cinco itinerarios en taxi polo litoral de Ferrol, englobado na Costa Ártabra, Lugar de Importancia
Comunitaria  por su gran valor  medioambiental.  Nos percorridos,  que van de 1 a 3 horas de
duración, realízanse paradas para contemplar a paisaxe e facer fotografías, respectando os tempos
estipulados. O inicio e final da ruta pode ser calquera punto do núcleo urbano de Ferrol. 

MUSEOS, SALAS DE EXPOSICIÓNS E CENTROS CULTURAIS

MUSEO DA SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL (Tel:  881931315)
Pza. Canido s/n
Horario: xullo e agosto: diario de 10:00 a 14:00 h.
Setembro: luns a sábado de 9:30 a 13:30 h. e de 16:30 a 20:30 h.; Domingos e festivos: de10:00 a 
14:00 h.
Prezo: gratuíto.
O museo recolle unha interesante colección de fósiles e restos de animais, plantas e minerais.



CENTRO TORRENTE BALLESTER (CTB) (Tel: 981 944 187) 
Concepción Arenal, s/n
Luns pechado.
Horario: do 1/06 ao 30/09
De Martes a Sábado de 11:00 a 14:00 h. e de 19:00 a 21:00 h.; Domingos e festivos de 11:00 a
14:00 h. 
Prezo: gratuíto.
Exposición temporal  XXV Premio Internacional  de Gráfica  Máximo Ramos 2018 ata o 14 de
agosto.

CENTRO DE EXPOSICIONES A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA (T el: 981 330 280) 
Praza da Constitución s/n
Domingos, festivos e mes de agosto pechado.
Horario en xullo: de luns a venres de 17:00 a 21:00 h; sábados de 11:00 a 14:00 h. e de 17:00 a
21:00 h.
Prezo: gratuíto.
Conta con sala de exposicións temporais, tenda, etc.

XARDÍN DIDÁCTICO DA  AGUA (AQUACIENCIA) (Tel: 981 9 44 221) 
Parque Raíña Sofía s/n
Domingos, luns e festivos pechado.
Horario: de martes a sábado: de 10:00 a 13:50 h. e de 17:30 a 20:00 h. 
Prezo: gratuíto.
Un espazo para aprender e xogar coa auga. De forma amena, o guía mostrará nun belo xardín
distintos dispositivos,  maquetas,  paneis e xogos para descubrir  a auga, a súa enerxía,  usos e
propiedades.

AULA DE ECOLOXÍA URBANA (Tel: 981 944 222) 
Casa do Cantón - C/ Irmandiños s/n
Luns pechado.
Horario: de Martes a Domingo e festivos, de 10:00 a 14:00 h. e de 16:00 a 19:00 h. 
Prezo: gratuíto.
Espazo para aprender a reciclar xogando, coa realización de diversos talleres.

CENTRO CULTURAL CARVALHO CALERO INFERNIÑO  (Tel: 981 944 186) 
Inferniño, 18 
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h.
Prezo: gratuíto.
Distintas exposicións segundo programa.

ATENEO (981 357 970) 
Magdalena, 202-204 
Horario do 1/06 ao 30/09
Pechado do 15/07/18 ao 15/08/18, fins de semana e festivos.
De lunes a venres de 10:00 a 14:00 h. (abre tamén pola tarde se hai actividades).
Ciclos de cinema e distintas exposicións.



CENTRO INTERPRETATIVO CABO PRIORIÑO (Tel: 981 338 0 00)
Cabo Prioriño s/n
Abre únicamente baixo demanda para realizar visitas con grupos.
Mostra aos visitantes a orixe e evolución da súas baterías defensivas e a construción e integración,
nese mesma contorna, dunha obra de gran magnitude como é o porto exterior. Conta tamén cun
observatorio  ornitolóxico  de  aves  mariñas  e  migratorias  e  desde onde se pode gozar  dunhas
maxestuosas vistas. 


