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Barreiros Turismo

Camiño Norte de Santiago Gastronomía e aloxamento

Patrimonio cultural Festas e eventos

Para a maioría de peregrinos o cami-
ño resulta unha experiencia de redes-
cubrimiento persoal e de conexión 
especial coa contorna.

Barreiros forma parte da primeira eta-
pa en Galicia deste itinerario xacobeo, 
Patrimonio da Humanidade,  que dis-
corre por unha zona rural de gran be-
leza natural. Unha vía, tan antiga como 
o Camiño Francés, considerada como 
un dos camiños de Santiago máis 
tranquilos.

Tras deixar atrás o concello de Ri-
badeo, entrarás neste municipio de 
Barreiros, onde  gozarás de paisaxes 
dominadas pola cor verde ao longo 
dun tramo dun 8Km antes de finalizar 
a etapa en Lourenzá. Este camiño per-
mitirache coñecer o importante pa-
trimonio eclesiástico e civil así como 
experimentar a esencia rural do noso 
municipio.

Vestixios da identidade popular que 
simbolizan os modos de vida dos no-
sos devanceiros.

Este legado constitúe un gran museo 
ao aire libre que se fusiona coa pai-
saxe. Só tes que percorrer o noso te-
rritorio para atopar os numerosos cas-
tros, hórreos, pazos, vivendas indianas, 
igrexas,  cruceiros, muíños, lavadoiros, 
pombais ou fontes, entre outros. 

Propoñémosche 2 plans para descu-
brir as pegadas do noso pasado:

- Percorrido audioguiado “O Barreiros 
dos nosos Antergos”

- Unha visita aos núcleos urbanos de 
San Miguel e Santiago de Reinante 
para coñecer as súas casas indianas e 
pazos brasonados.

A axenda de celebracións e actos culturais ou de-
portivos ao longo do ano é variada.

Entre as citas festivas marcadas no calendario de 
Barreiros atópanse o  Entroido, a Feira de San Ro-
sendo (o 1º domingo de marzo), o Festival Histórico 
de Augas Santas (a finais de xuño), o Festival Folcló-
rico Internacional do Emigrante declarado de Inte-
rese Turístico Galego (1º sábado de agosto), a Festa 
da Tortilla na Romaría de San Caetano (a mediados 
de agosto), a Romaría de San Bartolo (en torno ao 
24 de agosto) ou o San Cosme e o San Miguel (o 26 
e 29 de setembro respectivamente), algunhas delas 
coa presenza dos nosos xigantes e cabezudos.

Ademais, contamos con outras citas de marcado 
carácter cultural e deportivo existindo, ao longo do 
ano, unha programación pensada para tódolos pú-
blicos con teatro, música, exposicións ou competi-
cións deportivas, entre outras actividades.

Dedícate o tempo que precisas con descanso e 
os mellores manxares da nosa terra e mar.

Barreiros dispón dunha ampla selección de aloxa-
mentos para todos os gustos nos que os nosos 
anfitrións farán que sintas como na casa. Dende 
apartamentos turísticos, cámpings, casas rurais, 
hoteis ou pensións, moitos deles renovados ou 
construídos recentemente co mimo necesario 
para que a túa estancia sexa todo o que agardas. 

A Mariña Lucense e Galicia atesouran unha riqueza 
gastronómica de calidade e variedade incompa-
rables. As nosas costas regálannos a Pescada do 
Pincho de Celeiro, o Bonito de Burela ou delicio-
sos mariscos. O campo obséquianos con legumes 
como a Faba de Lourenzá, hortalizas e froitas Km0 
pero tamén con produtos das razas autóctonas ou 
o excelente leite de Galicia. E que dicir da oferta 
das nosas pastelerías e panaderías! 

Pecha os ollos e goza!



Municipio situado no litoral 
do xeodestino A Mariña 
Lucense, á beira do mar 
Cantábrico, e conectado 
coa Autovía A-8 que se 
estende ao longo do nor-
te de España. Un destino 
auténtico de xente ama-
ble, paisaxes sobresaíntes 
e agradable temperatura. 
Perfecto para viaxeiros 
sen présas que gocen das 
viaxes en calma, aquelas 
que permiten empaparse 
da natureza e do patrimo-
nio cultural.

Déixate abrazar pola vida lenta e relaxante encamiñándote a un amplo abano de 
paisaxes e recunchos sen igual.

Vídeo Barreiros 
queda en ti

Comparte 
Barreiros

Galicia

Camiño Natural 
do Cantábrico
(Etapa 2)

A Mariña 
Lucense

Reserva Praia
das Catedrais

Camiño natural 
de San Rosendo

Concello: 
982 124 002

Centro de Saúde: 
982 124 105
982 122 555

Farmacia San Cosme: 
982 124 351

Farmacia San Miguel: 
982 134 900

Garda Civil: 
982 124 194

Protección Civil: 
619 515 400

Taxi San Cosme: 
626 309 815

Taxi San Miguel: 
616 636 202

Taxi Vilamar: 
607 587 895

Arriva (autobuses): 
981 330 046

Feve-Renfe: 
985 982 380/1

Teléfonos de
interés Natureza

Praias

A ría de Foz - Masma

Zona de Especial 
conservación As Catedrais

Miradores de Penabor e Comado

Santo Estevo do Ermo
As rías, unha das maiores singu-
laridades da paisaxe costeira ga-
lega.

Xoia natural avalada pola Rede 
Natura 2000, é un dos humidais 
estratéxicos de Galicia para a ob-
servación de aves invernantes 
coma o mazarico real, a aguia pes-
cadora, o cullereiro e a garza real, 
entre outras anátidas e limícolas. 
As súas augas son perfectas para 
a práctica de deportes náuticos 
de baixo impacto ambiental tales 
como a piragua ou o pádel surf. 
A Zona de Especial Conservación 
(ZEC) esténdese polo curso me-
dio e baixo do río Masma, sendo 
un dos poucos ríos salmoneiros 
de Galicia.

Franxa costeira que se estende 
dende a Praia de Lóngara (Barrei-
ros) ata o Penedo  do Corvo (Ri-
badeo) e cuxo nome fai referencia 
a este areal ribadense conside-
rado como unha das praias máis 
fermosas do mundo. Presenta 
unha serie de hábitats e lugares 
de gran interese   xeomorfolóxico 
que o fan único. Cabe resaltar o 
sistema dunar da Praia de Area-
longa. Areal que, ademais, con-
serva unha turbeira na súa parte 
occidental cos restos fósiles dun 
antigo bosque duns 8000 anos 
de antigüidade.

Ambos os montes contan con presenza de bre-
ixeiras húmidas atlánticas e atópanse catalogados 
como Área de Especial Interese Paisaxístico de Ga-
licia, ofrecéndonos, en días despexados, amplas pa-
norámicas sobre a Rasa Cantábrica. 

Penabor atópase situado a 334 metros de altitude 
e a tan só 3Km de Santo Estevo do Ermo. Aos seus 
pés probablemente nos atrape a beleza natural da 
Ría de Foz - Masma en toda a súa extensión. Dende 
aquí, ábrense aos nosos ollos as súas dimensións, 
formas e cores.

Doutra banda, o monte Comado elévase 468 metros 
sobre a inmensidade do mar Cantábrico, ofrecén-
donos vistas desde Burela ata Tapia de Casariego na 
veciña Asturias. Resulta o lugar idóneo para a prácti-
ca de parapente, sendo a zona de voo de referencia 
na Mariña Lucense.

O horizonte infinito da costa Cantábrica aos nosos pés. 

Retiro de paz onde deixarse fluír e 
conectar coa natureza.

Reduto de bosque autóctono que 
conforma un espazo máxico e tran-
quilo. Aquí, o paseo converterase 
nunha experiencia de achados na-
turais, arquitectónicos e etnográ-
ficos que agardan por unha mirada 
curiosa disposta a saborear cada 
instante. O solitario espazo habita-
do pola milenaria ermida, o río, as 
fontes e a fervenza dá lugar a un es-
pectáculo vital. A súa visita require 
de silencio, serenidade e un profun-
do respecto pola natureza evitando 
deixar a nosa pegada.

Infinitas praias de fina e branca area 
ideais para percorrer sentindo a bri-
sa mariña acariñar o teu rostro.
Os 8 quilómetros de areais conse-
cutivos enmarcados entre a Praia 
de  As  Catedrais (Ribadeo) e a ría de 
Foz-Masma conforman, xeralmente, a 
carta de presentación turística e pai-
saxística de Barreiros. A súa extensión 
xunto co paseo marítimo que perco-
rre o litoral convidan a longas e rela-
xantes andainas que permiten a ob-
servación da biodiversidade costeira 
e singulares características xeolóxi-
cas. Se o que queres é darte un baño, 
aquí atoparás unha das costas con 
maior temperatura de auga de Galicia. 
Non esquezas a túa táboa de surf, pois 
a orografía costeira proporciona boas 
ondas tanto para a iniciación como 
para o perfeccionamento. 

Coordenadas acceso e aparcadoiro: 43.533458, -7.238562 
*Acceso sinalizado desde San Cosme.
Coordenadas do lugar: 43.523298, -7.237026
*Recoméndase evitar descender en vehículo ata o lugar, por razóns de conservación.
Distancia entre ambos os puntos: 1,3Km. Paseo no bosque: 1Km circular. Total ida e volta  aprox: 3,6Km

Coordenadas Penabor: 43.529521, -7.226542  *Últimos 1,2Km sen asfaltar. Acceso sinalizado desde San Cosme. 

Coordenadas Comado: 43.527954, -7.170740. *Acceso sinalizado desde San Miguel de Reinante. Últimos 2,2Km 
sen asfaltar. Recomendable subir a pé este último tramo. 
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