Ortegal,
a Comarca Secreta

Asociación de Turismo de Ortegal
info@turismodeortegal.com

Onde te podes aloxar?
Poderás disfrutar da túa estancia en cualquera dos
nosos establecementos asociados!

Río da Cruz

(Cariño): Antiga casa de labranza de 1.800
rodeada de extensos prados e frondosos bosques que conforman a
faldra da Serra da Capelada. Un conxunto de 4.000 m² para
ofrecer a mellor paisaxe e o maior descanso dos seus hóspedes, en
plena natureza.
Teléf: 696 291 297 / 981 428 057
http://www.riodacruz.com

A Miranda (Cariño): Hotel de natureza situado no
corazón da ría de Ortigueira. Nel podes vivir unha
experiencia de turismo rural marcadamente orixinal, chea
de detalles e toques persoais que dan lugar a unha
atmósfera única e sorprendente.
Teléf: 686 466 814 / 981 413 224
http://hotelamiranda.com

Cabo Ortegal (Cariño): Hotel situado no casco
histórico de Cariño, moi próximo ao porto e á praia.
Teléf: 607 656 700 / 981 420 201
http://www.hotelcaboortegal.com

Muíño das Cañotas (Cariño): Casa de Turismo
Rural, formada por tres edificacións da que forma parte un
muíño de fariña catalogado como patrimonio histórico.
Nunha contorna privilexiada, cun rio pasando pola finca e
situada nunha das paraxes mais espectaculares e agrestes
de Galicia.
Teléf: 617 685 895/ 981 420 181
http://www.muinodascanotas.es

Hotel – Restaurante A Pedra (Cariño): Hotel
familiar e acolledor, para gozar das túas vacacións ou
desconectar da rutina.
Teléf: 981 420 300 / 981 420 308
http://www.hotelapedra.com

Hostel - Restaurante La Cepa (Cariño):
Gastronomía, relax e diversión nun ambiente familiar.
Teléf: 981 405 328
http://www.hostalrestaurantelacepa.com/

Hotel Restaurante Pedramea (Cariño).
Teléf: 981 413 008

El Castaño Dormilón (Ortigueira): Edificio
tradicional de pedra, que antigamente foi unha escola, cun
deseño interior contemporáneo que busca a
RELAXACIÓN e o CONFORT dos seus hóspedes e cun
gran compromiso co medioambiente.
Teléf: 626 308 301/ 981 400 994
http://elcastanodormilon.es

Casa Ultreia (Ortigueira): Algo mais que un aloxamento
nun eido rural: un proxecto, unha experiencia para vivir e
compartir. Vivenda rehabilitada respetando os usos
tradicionais e a cultura local, en armonía co seu ámbito
natural.
Teléf: 616 298 864 / 654 502 372
http://www.ultreiarural.com

O Vilar (Ortigueira): Casa de aldea con mais de 250
anos de antigüidade, a tres km da desembocadura do Río
Mera, nun espazo natural en réxime de protección especial.
Teléf: 619 142 049 / 981 428 149
http://www.turismoruralovilar.com/

Penaquente (Ortigueira): Situada no pobo mariñeiro de
Espasante e preto de Ortigueira, nun enclave que permite
percorrer e descubrir entornos míticos, nos que realidade e
lenda fóndense no corazón do viaxeiro.
Teléf: 628 830 806 / 981 408 059
http://penaquente.es/

Soutomoro (Ortigueira):. Casa construída de pedra con
mais de cen anos de antigüidade. Situada en Soutomoro,
aldea semi abandonada, que conserva as súas casas,
campos, capela e bosques de eucalipto, piñeiros e
castiñeiros. Un lugar onde respirar tranquilidade e con
diferentes lugares para descubrir.
Teléf: 628 775 077 / 647 536 305
http://rural.soutomoro.com

Aldea Lamacido (Ortigueira): Situada entre as rías de
Ortigueira e O Barqueiro, antigua aldea de labradores de
cinco vivendas agrupadas en tres edificacións, mais cortes,
hórreos e alpendres. Un total de dúas hectáreas rodeada de
bosques con campo de xogos, piscinas e animais de granxa.
Teléf: 635 951 719 / 981 418 146
http://www.lamacido.com

Apartamentos O Plantío (Ortigueira):
Apartamentos rurais, formados por unhas antigas casas de
labranza con mais de 150 anos de historia.
Teléf: 653 565 016 / 981 408 301
http://www.oplantio.com

Hostal La Perla (Ortigueira): Dende 1975 ofrece un
servizo integral que lle fará pasar unha estadía confortable.
A dous kilómetros da praia.
Teléf: 981 400 150 / 981 400 151
http://www.hostallaperla.net

Hostal Las Palomas (Ortigueira): Negocio familiar
situado no pobo mariñeiro do Porto de Espasante, un lugar
para desconectar e gozar dos encantos dunha zona
prácticamente salvaxe. A 7 kilómetros de Ortigueira.
Teléf: 646 895 418 / 981 408 311

Hotel Rústico Viento del Norte (Ortigueira):
Hotel de 2 estrelas, con confortables habitacións algunhas
delas con vistas ao mar e terraza. O mais destacable é a
nosa localización, un lugar natural bastante descoñecido,
chamado popularmente a comarca secreta.
Teléf: 629 117 828 / 981 408 182
http://www.vientodelnorte.com

Hotel Restaurante Orillamar (Ortigueira):
Ofrece unha situación inmellorable a 50 metros do Mar
Cantábrico, en pleno Porto de Espasante..
Teléf: 981 408 014 / 981 408 050

Lugar del Río

(Ortigueira): As casas rurais Lugar del
Río son dúas casas de pedra construídas fai mais de
100 anos e restauradas respetando a súa arquitectura
típicamente galega e conservando elementos orixinais
como: fornos de pedra, lareiras, hórreo.
Teléf: 680 766 819
http://www.lugardelrio.es

Casa Cabaneiro (Cerdido): Espazo de descanso en
conexión coa natureza, lugar no que perderás a noción do
tempo e reencontrarás o benestar coas nosas terapias. En
definitiva, un espazo para o crecemento persoal.
Teléf: 600 581 993
http://www.casacabaneiro.com

El semáforo de Bares (Bares – Mañón): Antiga
construción militar, cuia función era, a finais do século XIX, a
comunicación cos barcos mediante sinais con bandeiras,
posto de observación militar e centro meteorolóxico. Está
situado moi preto do Cabo e do Faro de Estaca de Bares
nunha elevación superior a este de 210 m sobre o nivel do
mar. Dende o 2002, converteuse nun coqueto Hotel de
Natureza.
Teléf: 699 943 584 / 981 417 147
http://www.hotelsemaforodebares.com

Hotel Porto do Barqueiro (O Barqueiro, Mañón):
Establecemento aberto en 2009, se atopa a escasos metros
da dársena do Porto do Barqueiro. Un enclave que transmite
toda a vivencia dun típico pobo mariñeiro.
Teléf: 981 414 098
http://hotelportodobarqueiro.com/

Hostal La Marina (O Barqueiro, Mañón): Confort e
historia nunha típica casona mariñeira completamente
reformada no 2013 para ofrecer ao visitante a plena
vivencia dun clásico enclave costeiro xunto á comodidade
dun aloxamento asequible en pleno porto de O Barqueiro.
Teléf: 981 414 098 / 658 648 518
http://hotelportodobarqueiro.com/

Hostal O Forno (O Barqueiro, Mañon): Situado en
pleno Porto de O Barqueiro, na punta mais septentrional da
Península Ibérica. Dispón de varias habitacións, a maioría
delas cunhas fantásticas vistas ao porto é á Ría. A
privilexiada situación do hostal, xunto á coidada atención ao
cliente, farán da súa estancia un grato recordo.
Teléf: 981 414 124
http://www.hostaloforno.com/

Casa Daniel (Mañon): Pensión da Natureza de dúas
estrelas, situada na localidade de Ribeiras do Sor. Ao lado
do Río Sor, nun entorno rural, en plena natureza, con
múltiples opcións de ocio, entre o mar e a montaña.
Teléf: 627 887 781/ 981 414 176
http://casadedaniel.es

Onde poderás gozar da nosa gastronomía?
Hoteis/ Hostais Restaurantes:










A Pedra (Cariño). Teléf: 981 420 300 / 981 420 308
Pedramea (Cariño). Teléf: 981 413 008
Cabo Ortegal (Cariño). Teléf: 607 656 700 / 981 420 201
La Cepa (Cariño). Teléf: 981 405 328
Orillamar (Espasante). Teléf: 981 408 014/ 981 408 050
Las Palomas (Espasante). Teléf: 646 895 418 /981 408 311
A Marina (O Barqueiro). Teléf: 981 414 098 / 658 648
518
O Forno (O Barqueiro). Teléf: 981 414 124
Semáforo de Bares (O Barqueiro). Teléf: 699 943 584 /
981 417 147

Restaurantes:









Garampín (Cariño). Teléf: 639 051 981/ 639 052 913
La Ría (Ortigueira). Teléf: 981 428 130 / 981 413 240
O Planeta (Ortigueira). Teléf: 981 981 408 366
O Galeón (Ortigueira). Teléf: 625 336 930
La Marina (O Barqueiro). Teléf: 981 414 098/ 658 648
518
O Boliche (O Barqueiro). Teléf: 981 424 212 / 609 185
124
Viento del Norte (Espasante). Teléf: 629 117 828/ 981 408
182
Café Pub A Escondida ( Espasante)

Que podes facer….
En Cariño, podes facer con Alvaro Corredaguas, o noso
experto capitán de Queres Vela, travesías pola ría,
acantilados e Aguillóns, picnic en alta mar…
Teléf: 636 887 853
http://www.queresvela.com

En Mañón, descubrir con Dalal e Sonia de Equinus

–

Doma natural, unha forma diferente de relacionarnos,
comprender e comunicarnos cos cabalos.
Teléf: 659 124 271 / 981 417 462
http://www.caballo-natural.com

Con Jaime e Fran, de Actividades Estaca, visitar os
rincóns mais maravillosos da nosa comarca por terra, río ou
mar a través de rutas en canoa,–kayak, zodiac ou a pe. (O
Barqueiro, Mañón).
Teléf: 609 956 452 / 647 536 305
http://estaca.actividadesestaca.com

Deixarte levar por Loli de Roteiros Lexendarios
(Ortigueira) e percorrer un sinfín de rutas de sendeirismo da
nosa contorna, cun interese histórico, cultural, etnográfico e
gastronómico.
Teléf: 655 402 122 / 648 260 571
http://www.roteiroslexendarios.com

Facer con Hípica Granxa Do Souto (Ortigueira),
diferentes rutas a cabalo ou calquera outra das súas
actividades vencelladas coa natureza (aluguer de piraguas
ou bicicletas, obradoiros de natureza, campamentos
hípicos,…)
Teléf: 619 420 792 / 981 413 127
http://www.granxadosouto.es/

Oxígeno Surf School (Viveiro)
Aprender con Eloy, David e Ricardo a facer surf e body
nos seus diferentes niveis (iniciación, perfeccionamento e
avanzado), Kite Surf e PaddleSurf, así como gozar das
diferentes modalidades de Surf Camp (con aloxamento,
actividades e mariscada galega incluida).
Teléf: 645 873 593 / 636 277 966
http://www.oxigenosurf.com

Todo isto e moito mais...
Na nosa comarca secreta

Esperámosvos no noso
pequeno paraiso!!

