ACTIVIDADES TURÍSTICAS EN FERROL VERÁN 2019
FERROL DA ILUSTRACIÓN
(Visitas guiadas os fins de semana do 20 de xullo ao 15 de setembro e festivos)

VISITA GUIADA AO ARSENAL MILITAR
Sábados (excepto o 3/08 e o 7/09) e domingos ás 11:00 h. Duración 1 h 15'.
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 por whatsapp ou sms no
tel 696531070 ou no email ferturguias@yahoo.es
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 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
Domingos do 21 de xullo ao 15 de setembro, ás 12:30 h. Duración: 1 h.30'
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 por whatsapp ou sms 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 construción de buques militares.
VISITA TEATRALIZADA AO CASTELO DE SAN FELIPE
Horarios: sábados 27 de xullo, 3, 10, 17 e 24 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.
Compra de tickets: no punto de encontro, á propia guía, 10 minutos antes do comezo.
O castelo de San Felipe é unha xoia, tanto en por si como pola súa localización. Coñecerás como
era a vida no castelo de man dunha aguadora que relatará os pormenores mentres verás aos antigos
soldados realizar as súas actividades.
VISITA GUIADA AO PALACIO DE CAPITANÍA
Días 3 de agosto e 7 de setembro. Dúas quendas: ás 10:00 h. e ás 11:00 h. Visita de 1 hora.
Prezo polo servizo de guía: 4€ por persoa, menores de 5 anos gratis.
Punto de encontro: diante da porta do Palacio que dá aos Xardíns. Venda de tickets 10' antes a
propia guía.
Prazas limitadas. Necesaria inscrición previa por whatsapp ou sms 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 século XVIII e XIX e mantido con tanto esmero pola Armada que nos
fará viaxar a outra época.

VISITA GUIADA AO CUARTEL DE DORES (TERZO NORTE INFANTERIA DE
MARIÑA)
Sábados 20 e 27 de xullo e sábados do 10 ao 31 de agosto e o sábado 14 de setembro, ás 12:30
h. Duración da visita 1 h.15'.
Prezo: 6€ por persoa (menores de 5 anos gratis).
Punto de encontro diante de Correos (Praza de Galicia) para o traslado en bus.
Prazas limitadas. Reserva previa imprescindible por whatsapp ou sms no tel 696531070 ou no email
ferturguias@yahoo.es
Nesta visita coñeceremos o cuartel máis antigo de Ferrol e o único de España que segue co labor
para o que foi construído: albergar ás forzas de Infantaría de Mariña.Ademais de visitar o interior
deste magnífico edificio do s. XVIII poderemos ver tamén Fontelonga, a única porta desde o mar
que se conserva da antiga muralla de Ferrol.
VISITA GUIADA MUSEO NAVAL
Festivos 25 de xullo e 15 de agosto. Visita de hora e media de duración.
Prezo: 6€ por persoa; menores de 5 anos gratis.
Punto de encontro no patio de Herrerías.
Prazas limitadas. Reserva previa recomendable por whatsapp ou sms no tel 696531070 ou no email
ferturguias@yahoo.es
Percorrido guiado polo museo máis antigo da cidade que nos descobre a historia e tradicións da
Armada, ademais dunha chea de anécdotas e curiosidades, vinculadas ao Mar e a Ferrol.
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 16h a 20h
Visitas libres gratuítas.
Trátase da construción militar máis importante de Ferrol e hoxe en día é o monumento máis
visitado. O edificio actual é do s. XVIII, aínda que antes, no s.XVI xa había un castelo, que tomou o
seu nome do rei Felipe II. No século XVIII San Felipe é considerado como exemplo de “batería
abaluartada”.
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 (até 16): gratis; maiores de 60:1€.
Un percorrido pola historia da construción naval no maior museo de Europa dedicado a esta
actividade. Destada ademais a beleza do seu interior, unhas antigas herrerías do s. XVIII.
PASEOS EN BARCO POLA RÍA ( Diarios, do 1 de Xullo ao 15 de Setembro)
Compra de tickets no propio barco, no porto de Curuxeiras. Organiza: Fernández Cabana
Saídas do Peirao de Curuxeiras.
Cruceiro pola Ría de Ferrol (1 h. de duración)
Horas saída : 12,00-13,00-16,00-17,00-18,00-19,00
Importe Billete : 7,00 euros. Até 5 anos gratis.
Cruceiro Ferrol-San Felipe
Días de servizo : 27 de Xullo e 3, 10, 17 e 24 de agosto
Saída de Ferrol : 17,00 horas
Saída do peirao de San Felipe : 19,30 horas
Importe Billete : 7,00 euros. Até 5 anos 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 por traxecto. Até 5 anos gratis.
OUTRAS VISITAS GUIADAS
RUTA GASTRONÓMICA “DO MAR AO PRATO”
Todos os xoves desde o 4 de xullo até o 11 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: Confraría de Pescadores de Ferrol, Casalexo, Taberna do Kraken e Turvegal
Esta ruta convídanos a descubrir o Ferrol máis mariñeiro, os oficios máis relacionados coa nosa ría
desde tempos inmemoriais e os produtos que nos ofrecen as nosas augas. Descubriremos distintos
tipos de peixes, pero sobre todo mariscos. Coñeceremos os diferentes tipos de ameixas ou ao Rei da
nosa gastronomía, o polbo.

Así visitaremos a Lonxa, a Pescadería e Mercado da Magdalena con diversas paradas para degustar
os produtos gastronómicos que proceden dos nosos mares.
O FERROL MODERNISTA: RUTA TEATRALIZADA
Festivos 25/07 e 15/08 e sábados 3 de agosto e 7 de setembro ás 12:30 h. Duración: 1 h.30'
Prezo: adultos 5€ ; menores de 5 anos gratis.
Organiza: FERTUR GUÍAS. Punto de encontro: soportais do Teatro Jofre, praza de Galicia.
Compra de tickets: no punto de encontro, á propia guía, 10 minutos antes do comezo.
Unha das grandes curiosidades de Ferrol é a de atoparnos con máis dunha vintena de edificios
modernistas en pleno barrio da Madalena. Como unha pantasma 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.
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 até 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 polo seu gran valor ambiental. Nos percorridos, que van de 1 a 3 horas
de duración, realízanse paradas para contemplar a paisaxe e tomar 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 SEMANA SANTA FERROLÁ
Nos baixos da Costa de Mella s/n
Horario: de martes a domingo de 11:00 a 14:00 h.
Entrada gratuíta
Para visitas de grupos email a semanasantadeferrol@gmail.com
Facebook MuseoSemanaSantaFerrol

Poderanse ver ao detalle algunhas das pezas máis representativas da Semana Santa Ferrolá,
declarada de Interese Turístico Internacional. Son un total de 16 pezas achegadas polas diferentes
Confrarías da cidade.
MUSEO DÁ SOCIEDADE GALEGA DE HISTORIA NATURAL
Pza. Canido s/n. Tel: 881931315
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: de 10:00 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)
Concepción Arenal, s/n. Tel: 981 944 187
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 permanente de pintura de González Collado.
CENTRO DE EXPOSICIÓNS A FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
Praza da Constitución s/n. Tel: 981 330 280
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 AUGA (AQUACIENCIA)
Parque Reina Sofía s/n. Tel: 981 944 221
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
Casa do Cantón - C/ Irmandiños s/n. Tel: 981 944 222
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.
Ao longo do verán impartirá unha serie de talleres para diferentes idades, que requiren
inscrición previa. Os dous últimos talleres serán os domingos pola tarde, de 16:30 a 18:30 h.
• Talleres infantís (até 12 anos): realizaranse manualidades pondo en práctica técnicas de
reutilización de materiais de refugallo. Terán lugar os festivos e/ou en datas sinaladas, en
horario de 11:00 a 13:00 h. Nota: os menores de 7 anos deberán estar acompañados dun
adulto.
• Talleres de cosmética natural para adultos (a partir de 15 anos): elaboración de produtos
cosméticos de uso cotián a base de ingredientes naturais.
• Traballos de reutilización para adultos (a partir de 15 anos): confección de deseños e

manualidades e produtos con materiais que ían ir ao lixo.
Talleres sen necesidade de inscrición previa, tanto para nenos como adultos (horario de 16:30
a 19:00 h). Os menores de 7 anos deberán de estar acompañados dun adulto.
Xullo:
• Domingo 14: Crema solar: elaboración de protector solar con base de aloe beira.
• Domingo 28: Decoración con tinturas naturais: decoración creativa de papel con tinturas
orgánicas de fabricación caseira.
Agosto:
•
•
•

Xoves 15: Area kinética: receita para obter area kinética, unha versión doméstica da area de
praia mollada.
Domingo 11: Máscaras para pelo e crema hidratante: elaboración de cremas para cabelo e
pel con base de aceites vexetais.
Domingo 25: Caderno con gomas: confección de material de papelería reutilizando
materiais de refugallo.

Setiembre:
•
•

Domingo 8: Sales aromáticos e Ambientadores: elaboración de produtos aromatizantes para
distintos usos dentro do fogar.
Domingo22: Deterxente para lavadora: reutilización de aceite de frituras para a elaboración
de deterxente.

CENTRO CULTURAL CARVALHO CALERO
Inferniño, 18. Tel: 981 944 186
Horario: de luns a venres de 9:00 a 14:00 h.
Prezo: gratuíto.
Distintas exposicións segundo programa.
ATENEO
Magdalena, 202-204. Tel: 981 357 970
Horario do 1/06 ao 30/09:
De luns a venres de 10:00 a 14:00 h. (abre tamén pola tarde se hai actividades).
Pechado do 15/07/19 ao 18/08/19, fins de semana e festivos.
Ciclos de cinema e distintas exposicións.
BATERIA DE PUNTA VIÑAS
Prioriño Mozo s/n
A batería de Punta Viñas, creada en 1739, está declarada Ben de Interese Cultural desde 1994. O
Porto recuperou de forma integral o antigo fortín existente na zona do actual Porto Exterior e que
fora desmontado en 1994. Foi recolocada peza a peza até a súa localización actual.
Agora pódese contemplar coa súa estrutura orixinaria un edificio que albergaba un pequeno cuartel,
a polvoreira e a estancia denominada bala vermella, na que se quentaban as balas antes de ser
disparadas.
Reservas visitas guiadas para grupos dirixíndose á Autoridade Portuaria de Ferrol, no email
comercial@apfsc.es
Actualmente, o edificio do Centro Interpretativo do Cabo Prioriño está pechado por obras.

