
LOCALIZACIÓN 
Parroquia de Camelle do Concello de Camariñas -
Provincia da Coruña - Galicia - España. 
Comeza no Museo de Manfred Gärdiner, coñecido como 
Man o alemán de Camelle; e remata no Castelo do 
Soberano de Camariñas. Tamén pode realizarse no 
sentido inverso, dende Camariñas até Camelle aínda que 
non está sinalizado neste sentido. 
Cartografía: 
I.G.N. 1:25.000 n° 43-III Camariñas. 
I.G.N. 1:25.000 n° 67-II Camelle 
 
DISTANCIA, DURACIÓN 
O camiño principal: 22,8 Qm. 
8 horas. 
 
DIFICULTADE 
Media. O treito de maior esforzo preséntase no ascenso 
ao Monte Branco. 
 
M.I.D.E. 
Severidade do medio   1 
Orientación Itinerario   1 
Dificultade Desprazamento   1 
Esforzo preciso   4 
 
Observacións 
Ruta unidireccional. Conecta e coincide dende Monte 
Branco até Camariñas coa ruta PRG-158 "Costa da 
Morte". 
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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 
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Esta ruta unidireccional, de 22,8 quilómetros, comeza na 

parroquia de Camelle, exactamente no Museo de Manfred 

Gärdiner, coñecido como Man o alemán de Camelle e remata 

no Castelo do Soberano de Camariñas. 

Percorre toda a Costa Atlántica pola zona Rede Natura do 

municipio e as súas impresionantes paisaxes, praias virxes de 

areas brancas e finas, Zonas de Especial Protección de 

Aves, esculturas pétreas naturais, natureza e mar. 

X. Búa 

X. Búa 

1 Camelle. Museo de Man 
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. 

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 

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. 

14 Coidal das Castaña 
É unha bonita praia de coios redondeados (coído) que chega 
aos 3 metros de espesor. 

15 Ermida Virxe do Monte 
Se queremos visitala optaremos pola desviación de ida e volta 
duns 550 m. Esta ermida de pedra está sita nun enclave cunhas 
vistas espectaculares dunha parte da ría de Camariñas. 

16 Praia de Lago 
É un lugar fermoso, de tranquilas augas onde desemboca o 
regato do mesmo nome. 

17 Camariñas 
Chegamos ao final da ruta nas ruínas do Castelo do Soberano 
do século XVIII, aínda que actualmente soamente queda a 
cimentación e parte das murallas. 

É obrigado achegarse a unha das artesanías téxtiles máis 
importante de Galicia e de España: o Encaixe de Camariñas. 
Nesta vila está sito o Museo do Encaixe e tendas de venda 
desta artesanía milenaria con exhibicións en vivo do traballo das 
palilleiras. En Semana Santa celébrase en Camariñas a famosa 
“Mostra do Encaixe de Camariñas”, recoñecida como Festa de 
Interese Turístico que conta con desfiles de moda con 
incorporación desta artesanía téxtil. 

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. 
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. 

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

9 Foso 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 imaxe 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  
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