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C A M A R I Ñ A S  

Xav iña –  Camar iñas . A Coruña- Galicia- España 

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

 

Puntos de interese 

 

LOCALIZACIÓN 
Parroquia de Xaviña do Concello de Camariñas. Provincia da 
Coruña. Galicia. España. 
Comézase na praia O Ariño á que se accede dende o punto 
quilométrico 13 da estrada AC-432 
GPS: N43°07.855´ W: 009°09.472´ 
Cartografía: I.G.N. 1:25.000 n° 68-I Camariñas 
 
DISTANCIA, DURACIÓN 
O camiño principal: 5 Qm. 
2 horas. 
 
M.I.D.E. 
Severidade do medio   1 
Orientación Itinerario   1 
Dificultade Desprazamento   1 
Esforzo preciso   2 
 
DIFICULTADE 
Doada 
 
COR / SINALIZACIÓN  

 

IMEGA 

X. Búa 
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7 Desembocadura de Lamastredo. Percorremos entre piñeirais, 
o camiño até enlazar coa estrada de acceso ao Ariño. Nesta
zona atoparemos unha derivación de ida e volta, que nos levará 
até a desembocadura do río Lamastredo, punto dende o que 
podemos contemplar o Pazo de Paxariñas. 

O Pazo de Paxariñas foi construído no século XVI en San 
Pedro de Ponte do Porto en Dor, onde aínda seguen o pombal 
e a capela. Sen embargo, o pazo foi trasladado, pedra a pedra, 
até o enclave actual en Paxariñas cando Evaristo Mouzo o 
mercou. 

Nesta zona da ría, tamén chamada Vatel, gozaremos da 
actividade nos bancos marisqueiros, con impresionantes 
estampas do duro traballo das mulleres mergulladas nas augas 
da ría até a cintura ou inclinadas sobre o terreo con angazos e 
outras ferramentas, nas faenas de preparación ou recolección, 
como auténticas labregas do mar. 

 

Este itinerario é circular: comeza e remata na praia e 
merendeiro do Ariño en Xaviña (Camariñas). É un percorrido 
doado e sen grandes desniveis, que percorre a península de 
Insua bordeando praias e liñas costeiras da ría de Camariñas, 
polo que gozamos continuamente de paisaxes marítimas e 
fermosísimas. 

1 Praia e Área Recreativa de O Ariño 
O sendeiro comeza na praia do Ariño, onde tamén se atopa 
unha área recreativa. Esta zona está dotada con 
aparcadoiros, duchas, bancos, mesas e parrillas. Sendo unha 
das praias máis seguras e tranquilas do Concello de 
Camariñas. 

2 Praia Rego dos Coiros. É unha praia 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 
bastante resgardada dos ventos. 

4 Alto da Insua. Atopamos o desvío á dereita do camiño 
dende o que ascendemos até uns 100 m. até 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 até 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.. 

X. Búa 

CONCELLO DE CAMARIÑAS 
Tfno.:+34  981 73 70 04 
camarinasmar@camarinas.net 
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