
  

1. Praia do Ariño. Comezo da ruta 
2. Praia Rego dos Coiros  
3. Praia Ariña Branca  
4. Alto da Insua 
5. Restos da mina Amparo de wolframio 
6. Fonte de Agramar 
7. Desembocadura de río Lamastredo  

 

Puntos de interese 

 

IMEGA 

ADL 1 Praia e Área Recreativa de O Ariño 

O sendeiro comeza na praia e área recreativa do Ariño. Esta 

zona está dotada con aparcadoiros, baños, duchas, bancos, 

mesas e parrillas. Sendo unha das praias máis seguras e 

tranquilas do Concello de Camariñas ademais de estar adaptada 

para persoas con problemas de mobilidade. Zona de traballo das 

mariscadoras de Camariñas. 

2 Praia Rego dos Coiros. É unha praia regardad do vento do 

nordés, que está a continuación do Ariño, de areas finísimas e 

brancas, dende onde podemos contemplar a outra ribeira da ría, 

xa no municipio de Muxía. 

 

3 Praia Ariña Blanca. Ten 100 m. de lonxitude e 30 m. de 

anchura. Está bordeada de piñeirais sendo de augas tranquilas e 

cristalinas. Ao atoparse en plena ría está tamén resgardada do 

vento do nordés. 

 

 

4 Alto da Insua. Atopamos o desvío á dereita do camiño 

dende o que ascendemos ata uns 100 m. ata atopar este 

lugar. Trátase do punto máis alto da ruta e ofrece unha 

panorámica da entrada da ría, o porto deportivo e 

pesqueiro de Camariñas, as praias de Lingunde e Area da 

Vila, e construcións tan dispares como a Ermida da Virxe 

do Monte ou a conserveira Cerdeimar-Boya (a industria 

máis antiga da Costa da Morte). 

5 Mina Amparo.  No camiño principal atopamos os restos 

dunha antiga mina de wolframio, chamada Mina Amparo. 

O wolframio ou volframio tivo, no pasado, gran 

importancia para a fabricación de armamento na 

Segunda Guerra Mundial. Esta mina estivo en 

funcionamento dende o 9 de xullo de 1947 ata o 7 de 

agosto de 1959. Chegaron a traballar até 30 persoas 

nesta explotación. 

6 Fonte Agramar. Segunda desviación da ruta que nos 

leva até unha fonte natural, curioso fenómeno xeolóxico 

posto que nace ao borde do mar e en preamar chega a 

estar en contacto coa auga salgada.. 
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