
P
O

R
T

O
D

O
S

O
N

AC-550

AC-550

AC-550

AC-550

AC-549

DP-7103

AC-305

DP-1105

AG-11

10

3

1

7

6

11

10

2

8

9

4 5

1 2

6

8

3

4

5

7

6

6

6

6

6

7

4

5

1

2 3 3 4 5 6

5 6 7 8 9

2

1 2 3 4

1 2

NOIA

Palmeira

POBRA DO
CARAMIÑAL

RIBEIRA

Vilanova
de ArousaA Illa de

Arousa

BOIRO
RIANXO

PORTO
DO SON

MUROS

Esteiro

Louro

Baroña

Caamaño

Queiruga

Xuño

Ribasieira

Nebra

PORTOSÍN

NOIA

Palmeira

POBRA DO
CARAMIÑAL

RIBEIRA

Vilanova
de Arousa

BOIRO
RIANXO

PORTO
DO SON

MUROS

Esteiro

Louro

Baroña

Caamaño

Queiruga

Xuño

San Pedro
de Muro

San Pedro
de Muro

Ribasieira

Nebra

MiñortosMiñortos

PORTOSÍN

Ría de Arousa

Ría de
Muros e Noia

Praia de
Espiñeirido

Praia das
Furnas

Praia do río Sieira

Praia de
Area Longa

Praia de Arnela

Praia de
Cabeiro

Praia de
Aguieira

Punta
Cabalo

Praia de SeirasPraia de SeirasPraia de Seiras

Praia de
Seráns

Praia de Coira

Praia Ornanda

Praia de
Basoñas

Praia de
Espiñeirido

Praia das
Furnas

Praia do río Sieira

Praia de
Area Longa

Praia de Arnela

Praia de
Cabeiro

Praia de
Aguieira

Praia de Coira

Praia Ornanda

Punta
Cabalo

Praia de Seiras

Praia de
Seráns

Praia de
Basoñas

A Illa de
Arousa

Monte
Enxa
Monte
Enxa

1  Castro de Baroña
2  Centro de información 
3  Petróglifo da Gurita
4  Muíños de San Tomé
5  Fervenza de Ribasieira
6  Petróglifo de Laxe da Sartaña 
7  Ponte medieval sobre o río Sieira
8  Lagoas de Xuño e Muro

 Portosín: parada Travesía náutica xacobea 
Porto do Son: inicio Camiño de Santiago 
pola ría de Muros e Noia

Son NATURezA
Patrimonio único  
en paraxes singulares

1  Miradoiro do monte Iroite
2  Praia de Aguieira
3  Miradoiro do faro Cabeiro
4  Miradoiro da Atalaia
5  Praia e miradoiro de Fonforrón
6  Paseo e miradoiro da praia da Arnela
7  Miradoiro do monte Enxa
8  Praia de Area Longa
9  Praia das Furnas
10 Miradoiro de Caamaño
11  Miradoiro do monte Tahúme

Son eTeRNO
Miradoiros e solpores máxicos

1  Porto e lonxa de Portosín
2  Redeiras de Portosín
3  Real Club Náutico de Portosín
4  Fábricas de salga
5  Porto e lonxa de Porto do Son
6  Redeiras de Porto do Son
7  Club Náutico de Porto do Son
8  Fábricas de salga
9  Marea, museo da memoria mariñeira
10 Santuario do Carmen en Porto Nadelas

Son MAR
Oficio e tradición mariñeira

Son infinito 

1  Parapente
2  Ocio náutico
3  Mergullo
4  Escalada vertical
5  Ciclismo

6  Surf, windsurf, 
kitesurf

7  Sendeirismo
 Senda litoral

Escenario infinito para o deporte

Son AveNTURA

1  Porto e lonxa de Portosín
2  Restauración e tapeo en Portosín
3  Porto e lonxa de Porto do Son
4  Restauración e tapeo en Porto do Son
5  Praza de abastos 
6  Mercado dos sábados

Viaxe gastronómica desde a orixe

Son sAbOR

P orto do Son é un dos municipios da 
península do Barbanza con maior 

potencial turístico. A particular fisiono-
mía do noso territorio con case 30 kiló-
metros de franxa costeira fronte á ría 
de Muros e Noia, e ao océano Atlántico, 
ofrece infinitas posibilidades para gozar 
da natureza, do mar, do noso patrimo-
nio histórico e cultural, da tradición, dos 
deportes de aventura e do ocio náutico, 
dos nosos costumes, da gastronomía 
mariñeira e, sobre todo, de nós mesmos 
rodeados dunha contorna única. 

Chegarás aquí atraído pola maxia do 
Castro de Baroña (BIC), pero a luz de 
todos os nosos miradoiros, das praias 
douradas, dos camiños frescos entre 
bóvedas de carballos pola beira do río, 
da privilexiada situación entre o mar e a 
montaña,… e tamén a nosa xente, con-
quistarante para explorar Porto do Son 
en calquera momento do ano.

Por que ruta 
comezas?
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	 Superficie: 
 94,58 km2 

       15 min en coche 
    30 min en coche

	 Provincia:	 
A Coruña

	 Distancias:  
50 km de Santiago de Compostela 
86 Km de Pontevedra

Non o perdas!
1  Percorrer o castro marítimo de Baroña 

para viaxar no tempo ata a Idade de 
Ferro e...

2  Quedar ata a posta de sol ou buscar 
outro dos fermosos atardeceres 
que brinda a privilexiada situación 
xeográfica de Porto do Son.

3  Subir ata algún dos nosos miradoiros 
para gozar de magníficas vistas da ría 
de Muros e Noia, do océano Atlántico 
e da serra do Barbanza.

4  Afundir os pés na area doce dalgunha 
das nosas vinte praias: urbanas, 
familiares ou salvaxes.

5  Practicar deporte no grande escenario 
natural que é, en si, o municipio de 
Porto do Son: case 95 km2 e 30 km de 
franxa litoral, cunha contorna rural 
a 15 minutos en coche de calquera 
punto da costa.

A través destas 5	rutas	experienciais 
propoñémosche medio cento de lugares 
que coñecer ou levar no recordo en estadías 
de 1-2 ou 2-3 días, pero se dispós de pouco 
tempo, anota:

Ricardo Vara



1-2 días

Concello de Porto do Son
Rúa Campo Atalaia, s/n - 15970 Porto do Son. A Coruña 
T. 981 867 412  •  correo@portodoson.gal

Todo o noso territorio ten unha situación 
e unha orientación privilexiada. En case 
calquera lugar de Porto do Son poderás 
gozar de espectaculares vistas panorámicas, 
buscar os mellores atardeceres, ou a 
luz da alba se prefires madrugar! Nesta 
ruta atoparás fantásticos miradoiros, 
algúns a case 700 metros sobre o nivel 
do mar e outros non tan altos pero igual 
de impresionantes, así como espazos 
emblemáticos	 da	 costa para envolverte 
nas horas máis máxicas do día. Paga a pena 
esperar por elas para levar no recordo esa 
sensación de eternidade! 

Sabías que Porto do Son é o municipio de 
Galicia no que poderás visitar máis praias 
sen saír do territorio? Temos unhas 20 en 
case 30 km de costa!

Son eTeRNO
Miradoiros e solpores máxicos

O	porto	pesqueiro	de	Porto	do	Son marca a división 
marítima entre as Rías Baixas e as Rías Altas de Galicia. 
Xunto co de Portosín, ambos son o epicentro da nosa 
cultura mariñeira. Desde os seus peiraos saen os 
pescadores faenar ao amencer e á tardiña para despois 
vender o peixe e o marisco nas lonxas. Aquí traballan 
as redeiras e, no pasado, chegaban os barcos cargados 
de sardiña para conservar nas fábricas	de	salgadura 
que agora son o noso patrimonio industrial. Situados 
ao abrigo dos ventos, ofrecen tamén numerosas 
actividades	acuáticas para gozar da ría.

Aproveita esta experiencia para achegarte ao Museo 
Marea, gardián da nosa memoria a través dunha 
interesante colección etnográfica, ou a santuarios 
mariñeiros como o do Carmen, en Porto Nadelas.

Son AveNTURA
Escenario infinito para o deporte

En Porto do Son contamos con espléndidos espazos naturais 
para a práctica deportiva. De sobra coñecida é a idoneidade 
do noso mar para a navegación	a	vela, o mergullo, o surf, 
o windsurf, o kitesurf ou a pesca	deportiva, entre outras 
moitas actividades acuáticas.

Terra adentro, unha extensa	rede	de	sendeirismo, sinalizada 
e para todos os niveis de dificultade, descubrirache o territorio 
a pé. En concreto, a	Senda	litoral enlaza a costa de norte a 
sur, uns 30 km, entre punta Cabalo (Miñortos) e Espiñeirido 
(San Pedro de Muro). Para os máis activos e aventureiros, hai 
multitude de eventos de recoñecido prestixio como a carreira 
SinSon 10K, campionatos de BTT, skate, BMX, práctica libre de 
trekking, ciclismo ou incluso escalada	por	paredes	verticais 
no Castro de Baroña e parapente desde o monte Iroite.

Son NATURezA
Patrimonio único en paraxes singulares

1-2 días

2-3 días

Escanea	o	QR	e	amplía	información	
sobre	a	ruta	no	teu	móbil.	

Escanea	o	QR	e	amplía	información	
sobre	a	ruta	no	teu	móbil.	

Escanea	o	QR	e	amplía	información	
sobre	a	ruta	no	teu	móbil.	

Escanea	o	QR	e	amplía	información	
sobre	a	ruta	no	teu	móbil.	

Este percorrido polo noso patrimonio natural e histórico comeza no 
Castro de Baroña, declarado Ben de Interese Cultural (BIC), e na 
península na que se asenta. Se queres descubrir como vivían os antigos 
poboadores pásate polo Centro	de	información, aberto en tempada 
estival. Tamén na franxa litoral se atopan as lagoas	de	Xuño	e	Muro 
(Rede Natura 2000 e LIC) e o noso vínculo co Camiño	de	Santiago. 
Portosín é un dos portos deportivos de referencia na Travesía náutica 
xacobea e en Porto do Son comeza a variante do Camiño pola ría de 
Muros e Noia.

O paseo ata os muíños de San Tomé, a ponte medieval sobre o río Sieira 
ou a fervenza	de	Ribasieira adentrarate no Porto do Son máis rural. 
Igual que a subida ao monte da Gurita ou a Laxe da Sartaña para coñecer 
varios dos petróglifos conservados no noso municipio.

Son MAR
Oficio e tradición mariñeira

Todo o ano é posible degustar o peixe e o marisco 
que a diario se descarga nos nosos peiraos e que, 
tras a poxa na lonxa, chega ao mercado e á nosa 
rede hostaleira. Repartida por todo o territorio, 
en Porto do Son e Portosín, restaurantes e 
tapeo concéntranse arredor dos portos. 

Citas	 gastronómicas	 de referencia son a 
Festa do polbo de Porto do Son (agosto) e 
as sardiñadas que acompañan as festas do 
Carmen todo o verán. As máis concorridas son 
en Queiruga (25 xullo), Portosín (agosto) e O 
Loreto, en Porto do Son (9 setembro).

Ben seguro que os amantes do bo comer traedes 
anotado a visita á praza de abastos e ao mercado 
dos sábados, onde atopar os produtos do noso mar 
e da terra frescos, en conserva ou elaborados e listos 
para o consumo. A todos, bo proveito!

Son sAbOR
Viaxe gastronómica  
desde a orixe

1-2 días

Escanea o QR e amplía 
información	sobre	a	ruta	no	 
teu	móbil.	

1-2 días

	 Centro	de	información	
Castro de Baroña  
(tempada estival) 
T. 981 767 735 

	 Oficina	de	turismo	- 
Museo Marea  
(todo o ano) 
T. 981 853 431 

 Centro de saúde | 061 
T. 981 854 062

	 Policía	local	 
T. 981 853 071

	 Protección	civil 
T. 620 179 425

	 Autobús	Santiago	-	Noia	-	
Porto do Son 
T. 982 292 900

	 Club	Náutico	Porto	do	Son 
T. 981 107 333

	 Real	Club	Náutico	Portosín 
T. 981 766 583 / 625 445 083 

	 Taxis 
T. 981 853 141

TeLÉFONOs De INTeRese

No seguinte directorio online podes 
coñecer os mellores anfitrións para 
ampliar as experiencias de cada unha 
das cinco rutas que che propoñemos 
para percorrer Porto do Son:

Escanea	o	QR	co	móbil.

Naturais sostibles Auténticas GastronómicasActivas Culturais

Rutas experienciais
Porto do son

5

portodoson.gal

Escanea o QR e amplía 
información sobre as rutas no 
teu móbil. 

Iago L. MarraMergullo Compostela

Ramón Pérez

Ramón Pérez

| GAL 


