
7. Cemiterio dos Ingleses  

Parte do Itinerario Cultural de Cemiterio Europeos, recoñecido 
pola Unión Europea como patrimonio cultural xunto ao 
Camiño de Santiago.  

Neste lugar están soterrados os 172 

mariñeiros británicos do buque da 

Armada Inglesa "Serpent" (1.890). 

Tras o cemiterio dos ingleses 

chegamos á fermosísima praia de 

Reira. 

 

9. Foxo dos lobos 
Construción a base de muros de pedra organizados en forma de 
rúas que converxen nun pozo de pedra. Estas construcións 
empregábanse para atrapar aos lobos en épocas medievais. 
 
10. Pedra do Oso 
É unha estrutura de pedra con 
forma de oso sobre unha base 
plana. Esta pedra é un dos 
elementos característicos da 
identidade de Camariñas. 

11. Mámoa de Reira 
Monumento funerario, do período entre o Neolítico e a Idade 
de Bronce, caracterizado por unha acumulación artificial de 
terra e pedras enriba dun soterramento. 

12. Enseada de Arneliña 
Nesta enseada, accidente xeográfico costeiro resultado da 

erosión do litoral, podemos atopar outra formación rochosa 

escultórica chamada Os namorados de Arneliña.  

 

 

  

Puntos de interese 

 

IMEGA 

ADL 

 
1. Camelle. Museo de Man 
2. Arou 
3. Porto de Santa Mariña 
4. Duna Monte Branco 
5. Miradoiro Praia do Trece 
6. Vistas a Monte Branco e Trece 
7. Cabo Tosto / Cemiterio dos Ingleses 
8. Pedra dos Namorados 
9. Foso dos Lobos 
10. Pedra do Oso 
11. Mámoa de Reira 
12. Enseada Arneliña 
13. Faro Vilán / Vilán de Fora 
14. Coial das Castañas 
15. Ermida Virxe do Monte 
16. Praia de Lago 
17. Camariñas 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Camelle. Museo de Man e Xardín Museo 
Museo de Manfred Gnädinger (1936-2002), máis coñecido como 
"Man". A obra deste singular artista é considerada, por moitos, 
o máximo expoñente do Land-Art, constitúe un museo único no 
mundo. Máis información www.mandecamelle.com 
 

2. Arou 
Arou conta cun porto e cunha fermosa praia situada no centro 
da vila dotada de servizos e resgardada dos ventos. 
 

3. Porto de Santa Mariña 
Esta pequena poboación conta cun porto pesqueiro, queda a 
400 m. do sendeiro principal. 
 

4. Duna Monte Branco 
Un fenómeno único en Europa. É unha duna rampante de 204 
metros de altura, a máis alta de Europa. 
 

5. Miradoiro de Praia do Trece 
Praia virxe que alberga gran cantidade de especies ameazadas 
e a maior colonia de caramiñas de Galicia. 
 

6. Vistas panorámicas do Trece e Monte Branco 

 

 

8. Pedra dos Namorados 

Na praia de Reira atópase unha formación constituída por dúas 

pedras nas que se pode descubrir o perfil dos namorados a 

punto de bicarse. 

 

13. Faro y Cabo Vilán. Vilán de Fora y Furna de los Infiernos 

Para chegar até o Faro e o Cabo Vilán hai que desviarse do 

camiño principal un quilómetro. Todo o enclave de Cabo Vilán é 

Monumento Natural e Zona de Especial Protección  de Aves. O 

faro é o faro eléctrico máis antigo de España, acendéndose por 

primeira vez o 15 de xaneiro de 1896. Neste faro podemos 

visitar, no edificio dos fareiros, o Centro de Interpretación de 

Naufraxios. 

Vilán de Fora  Illote que xunto o cabo foi declarado Zona 
Especial de Protección para as Aves (ZEPA) pola Unión Europea. 
Acolle especies de aves mariñas nidificantes: gaivota tridáctila, 
gaivota patiamarela e corvo mariño cristado. 
Furna dos Infernos Cova existente no fronte do cantil de Cabo 
Vilán. Soamente é visíbel dende A Pedrosa, mirando a Cabo 
Vilán. 
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