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En Padrón somos camiño e destino...
Xacobeo, literario, natural, gastronómico, comercio e hostalería
En Padrón somos camiño e destino. Somos un punto
de parada de varios itinerarios dos Camiños de Santiago, e tamén somos destino: fin dunha das rutas máis
ancestrais como é o Camiño de Santiago a Padrón ou
camiño da Pedronía #PadrónXacobeo

Tamén somos natureza! #PadrónNatural O noso Xardín Botánico Artístico, no centro da vila, está considerado un dos máis antigos de Galicia. E a nosa terra
ofréceche recunchos máis afastados do centro para
pasear, desconectar, relaxarte… ou ver o solpor.

Somos gastronomía! Padrón é lugar de referencia polos coñecidos pementos de Herbón, pola lamprea e por
organizar eventos gastronómicos xa consolidados.
Temos tamén unha praza de abastos con moita historia e somos lugar de produción doutros produtos:
vermú, viños, licores, doces…
#PadrónGastronómico

Máis motivos para que veñas coñecer Padrón? Non
hai mes sen festa! Somos vida! Ao longo de todo o ano
organizamos eventos, feiras, espectáculos para todos
os públicos, concursos… consulta a nosa axenda
#PadrónVive #Axendacultural

E somos literatura! #PadrónLiterario Contamos cunha longa e histórica tradición literaria, somos berce
de autores como Rosalía de Castro ou o Nobel Camilo
José Cela.

E para finalizar, dicirche que somos xente afable, enxebre e auténtica...
Por todo isto… en Padrón, somos camiño e destino.
Ven a descubrirnos!
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Xacobeo

PADRÓN NO
CAMIÑO DE SANTIAGO
En Padrón somos Camiño e destino, somos berce do Xacobeo
#PadronXacobeo Atende!
Padrón é destino porque aquí chegan as persoas que
realizan o camiño da Pedronía con saída desde Santiago. Unha ruta que seguen desde antigo os peregrinos que visitan esa cidade e queren coñecer o lugar no
que predicou o Apóstolo e tamén ao que segundo conta
a tradición xacobea, chegou e amarrouse a barca cos
seus restos mortais.
Desde a época medieval Padrón é un cruce de camiños… Padrón é destino: é final de etapa de varias rutas que teñen como punto de chegada Santiago: o Camiño Portugués e o Camiño Portugués pola Costa,
unha das que máis medrou en número de peregrinos
nos últimos anos; tamén pasan por aquí as persoas
que realizan a Variante Espiritual deste camiño. E a
Ruta Mar de Arousa e Río Ulla, a única que se reali-

za por auga. Percórrese para coñecer o itinerario que
seguiron os discípulos do Apóstolo para traer os seus
restos mortais a Galicia.
E se falamos de camiños e miramos a historia, tamén
por Padrón (Iria Flavia) pasaba a Vía Romana XIX
Antonino que viña de Braga para chegar a Lugo.
Para as rutas da Pedronía e Mar de Arousa e Río Ulla
tes unha credencial que podes selar que che permite
recoller o teu diploma cando chegues ao teu destino:
Padrón. Tamén che indicamos os lugares xacobeos
en Padrón que debes visitar para vivir o #PadrónXacobeo Sentirás como Padrón é parte do (teu) camiño
e do (teu) destino.

Enderezos web
•
•
•
•
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Padrón no Camiño de Santiago.
Camiño da Pedronía e mapa.
Camiño Portugués.
Ruta Mar de Arousa e Río Ulla.

Padrón Xacobeo

O CAMIÑO
DA PEDRONÍA
Concello de Padrón outorga desde o 2010
o diploma da Pedronía, a quen realiza este camiño
O camiño da Pedronía que comeza en Santiago de
Compostela e finaliza en Padrón, está considerado
unha das rutas de peregrinación máis antigas. Está documentada no propio Códice Calixtino.

llos de Santiago de Compostela, Ames, Teo, Rois e Padrón. Está sinalizado coas mesmas frechas azuis que
indican o camiño ao Santuario de Fátima, en Portugal.
Pódese realizar en calquera época do ano.

Xa desde a Idade Media, tras finalizar o camiño en
Compostela, eran numerosos os peregrinos que realizaban o camiño a Padrón, coa intención de coñecer
o lugar que, de acordo á tradición xacobea, serviu de
acollemento á barca que, desde Palestina traía o corpo
do Apóstolo, acompañada dos seus discípulos Atanasio e Teodoro.

O Concello de Padrón outorga desde o 2010 o diploma
da Pedronía, a quen realiza este camiño. Para iso, pódese descargar desde internet a credencial, a cal se debe
selar no punto de saída e, xa en Padrón, nos seguintes
lugares: a igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia
e a igrexa parroquial de Santiago de Padrón.

Padrón tamén é considerado o lugar de predicación
do Apóstolo que, oraba e buscaba protección no lugar
hoxe coñecido como Santiaguiño do Monte.

Recoméndase ademais visitar outros lugares xacobeos
relacionados coa Pedronía: o Pedrón na Igrexa parroquial de Santiago, a fonte do Carme e o lugar de Santiaguiño do Monte.

O camiño da Pedronía consta de 25 kms, é realizable
nunha única xornada diaria. Transcorre polos conce-

O diploma da Pedronía solicítase na Oficina de Turismo e no albergue municipal de peregrinos.

Enderezos web
•
•
•
•
•
•
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Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.
Igrexa parroquial de Santiago de Padrón.
Fonte do Carme.
Santiaguiño do Monte.
Camiño da Pedronía e mapa.
Diploma da Pedronía.

Padrón Xacobeo

SANTIAGUIÑO
DO MONTE
Lugar no que predicou o apóstolo Santiago

Situado na ladeira do Monte San Gregorio atopámonos nun espazo arqueolóxico datado do s. III a. C.
(Idade do Ferro) coñecido como o lugar no que predicou o Apóstolo. Nesta contorna natural diferéncianse
tres partes:
Promontorio formado por un conxunto de dez rochas coroadas pola figura do apóstolo predicando e
cunha cruz pétrea anterior ao s. XVII. Segundo unha
antiga tradición, as persoas que peregrinan a Santiaguiño do Monte realizan un curioso ritual: axeónllanse sobre os chanzos para despois pasar os seus
corpos polos buracos que hai entre as tres rocas coñecidas como inferno, ceo e purgatorio.

portas. Na fachada principal apréciase o bautismo da
raíña Lupa polo Apóstolo. No interior atópase unha
imaxe sedente do mesmo. Visitable na semana de celebración da festa do apóstolo Santiago, 25 de xullo.
A fonte é un lugar de limpeza e purificación no contexto das peregrinacións xacobeas. Cóntase que dela
sae unha gruta na que se escondía o Apóstolo dos seus
perseguidores e que foi el mesmo o que fixo brotar a
auga logo de golpear 3 veces o seu báculo sobre a pedra.
Lugar con: aparcamento, accesible (bus, caravana, coche), área recreativa con mesas, senda natural polo Monte San Gregorio.

A ermida, construída no s. XV polo arcebispo Rodrigo de Luna, conserva o seu escudo nunha das súas

Localización e contacto
• Coordenadas: 42.738172, -8.6670843816205
Enderezos web
• Santiaguiño do Monte.
Detalles zona
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Padrón Xacobeo

IGREXA PARROQUIAL
DE SANTIAGO DE PADRÓN
Visita imprescindible para os peregrinos
e visitantes que chegan a Padrón
Sobre un primitivo templo do s. X foi construída a
igrexa románica, en tempos do arcebispo Xelmírez,
no ano 1133.
A seguinte reconstrución é do s. XV, en estilo gótico.
Desta época só se conserva o púlpito de granito coa
imaxe de Santiago Peregrino, construído por orde do
arcebispo Lope de Mendoza.

imprescindibles para os peregrinos e visitantes que
chegan a Padrón.
Nos altares e paredes da igrexa atópanse varios elementos vinculados á tradición xacobea, así como diversas representacións do apóstolo: Santiago ecuestre ou Santiago Peregrino O Parrandeiro (atribuído a
José Gambino), entre outros.

A última reforma do templo foi no s. XIX. Na actualidade a igrexa parroquial de Santiago é un dos puntos

Horario de visitas
Aberto todo o ano: Consultar horarios na páxina web.
Información adicional
• Os grupos poden contactar coa parroquia para visitar o templo fóra do horario.
• Os horarios de visitas turísticas poden verse interrompidos pola celebración de actos litúrxicos.
• Entrada gratuíta e aforo máximo de 50 persoas.
Localización e contacto
• Localización: Praza de Fillos e Amigos de Padrón, s/n - 15900 Padrón | Coordenadas: 42.739123, -8.6614993778688
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com
Servizos
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Padrón Xacobeo

O PEDRÓN
O Pedrón e a súa historia xacobea dan orixe ao topónimo de Padrón

Ara romana, ofrenda a Neptuno, Deus das augas, tal
e como se interpreta da súa inscrición: A Neptuno o
Foro Iriense cos seus cartos.
Segundo a tradición xacobea, ao Pedrón, que orixinalmente se atopaba no río Sar, amarrouse a barca que
portaba os restos do apóstolo Santiago. A súa embar-

cación chegou de Palestina custodiada polos seus dous
discípulos Teodoro e Atanasio.
O Pedrón e a súa historia xacobea dan orixe ao topónimo de Padrón. Atópase baixo o altar maior da igrexa
de Santiago. Habilítase o acceso en ocasións puntuais
ao longo do ano.

Horario de visitas
Aberto todo o ano: Consultar horarios na páxina web.
Información adicional
• Os grupos poden contactar coa parroquia para visitar o templo fóra do horario.
• Os horarios de visitas turísticas poden verse interrompidos pola celebración de actos litúrxicos.
• Entrada gratuíta e aforo máximo de 50 persoas.
Localización e contacto
• Localización: Iglesia parroquial de Santiago de Padrón. Praza de Fillos e Amigos de Padrón, s/n - 15900 Padrón.
• Coordenadas: 42.739123, - 8.6614993778688
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com
Servizos
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LUGAR
DE IRIA FLAVIA
Iria Flavia, lugar de lenda, xacobeo e literario

Antiga cidade romana, ademais de punto de orixe do
que coñecemos na actualidade como Padrón. A documentación constata que foi un centro comercial con
porto importante a mediados do s. I.d. C. e parece que
naquel entón era unha enseada formada polos ríos
Sar e Ulla entrada á Ría de Arousa. Estaba integrada
na Vía XIX do Itinerario Antonino (s. III d. C.).
Na época medieval, séculos VI ao XI foi Sede Episcopal. No s. XII o Arcebispo Xelmírez estableceu a colexiata e o cabido en Iria, sendo segunda cátedra de
Compostela ata o ano 1851.
Iria Flavia, lugar de lenda, xacobeo e literario.
Lugar de lenda, onde a tradición oral sitúa a fundación de Iria, no ano 40 de nosa era, momento no que
predicou o Apóstolo. Desde esa época e ata o primeiro
arcebispo coñecido (Andrés no s.VI) dise que houbo
28 bispos e que foron enterrados nese templo de Iria.

Lugar literario, berce de ilustres autores. En Iria Flavia naceu o premio Nobel de Literatura Camilo José
Cela e aquí, concretamente nas antigas Casas dos Canónicos (s. XVIII), atópase a súa Fundación. Moi preto está a Casa - Museo de Rosalía de Castro, última
residencia da poetisa e lugar do seu falecemento.
Iria Flavia alberga outros elementos de valor cultural
dignos de mención:
A igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia, antiga
Colexiata; a súa colección de sartegos, datados entre
os séculos XI e X e o seu cemiterio, coñecido como o
cemiterio de Adina onde no seu momento descansou
o corpo de Rosalía de Castro e hoxe descansa eternamente Camilo José Cela.
A restaurada Casa dos Capeláns, s. XVIII, que actualmente alberga o museo de Padrón.

Lugar xacobeo, onde residiu o bispo Teodomiro, quen
recoñeceu os restos mortais do Apóstolo, no ano 825.

Enderezos web
•
•
•
•
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Fundación Pública Galega Camilo José Cela.
Casa Museo Rosalía de Castro.
Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.
Cemiterio de Adina de Iria Flavia.

Padrón Xacobeo

IGREXA DE SANTA MARÍA
A MAIOR DE IRIA FLAVIA
O arcebispo de Santiago, Rodrigo de Luna,
s. XV, gran impulsor das peregrinacións a Padrón
A Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia é das
máis antigas de Galicia e está considerada como o
primeiro templo mariano do mundo, na antiga cidade romana de Iria.
Este templo albergou unha das sedes episcopais máis
antigas de España, documentos do s. VI así o acreditan. Un dos seus bispos, Teodomiro, foi o responsa-

ble do descubrimento dos restos do apóstolo Santiago, ao redor do ano 820.
Destaca no seu interior o sepulcro coa estatua do arcebispo de Santiago, Rodrigo de Luna, s. XV, gran impulsor das peregrinacións a Padrón, responsable ademais
da fundación da ermida de Santiaguiño do Monte.

Horario de visitas
Aberto todo o ano: Consultar horarios na páxina web.
Información adicional
• Os horarios de visitas turísticas poden verse interrompidos pola celebración de actos litúrxicos.
• Entrada gratuíta e aforo máximo de 50 persoas.
Localización e contacto
• Localización: Santa María - Iria Flavia - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.745901, -8.655071675562
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com
Servizos
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SANTUARIO DA NOSA
SEÑORA DA ESCRAVITUDE
A súa orixe nace na Fonte Santa, situada baixo a escalinata

Santuario de estilo barroco situado no Camiño de Santiago, construído no s. XVIII grazas ás achegas dos fieis
e peregrinos. Trátase dun dos templos marianos máis
significativos de Galicia.

zou a curación. Ante tal milagre, exclamou: Bendita
sexas oh Virxe Santísima! que me liberaches da escravitude da enfermidade na que me atopaba desde facía
tanto tempo!

A súa orixe nace na Fonte Santa, situada baixo a escalinata. A súa fama vénlle dada, segundo a tradición
oral, pola curación da grave enfermidade dun labrador do Salnés que, nun carro tirado por bois, dirixíase
ao hospital de Compostela. Ao deterse a beber, alcan-

Na sancristía do santuario cobran especial importancia os exvotos, pinturas de temática mariana traídas,
noutros tempos, por fieis ofrecidos á Virxe que, tras
ver cumpridas as súas pregarias, facíanlle esta ofrenda en sinal de gratitude.

Horario de visitas
Aberto todo o ano: Consultar horarios na páxina web.
Información adicional
• Entrada gratuíta e aforo máximo de 50 persoas.
Localización e contacto
• Localización: A Escravitude, s/n - 15980 Padrón | Coordenadas: 42.784039, -8.649718
• Contacto: +34 981 810 350 | EMail: pastoralpadron@gmail.com | Web: http://www.iglesiaenpadron.com
Servizos
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RUTA
PADRÓN XACOBEO
Cando chegues ao teu destino, Padrón, recomendámosche que
realices esta ruta circular dunhas tres horas (3,5 km) para sentir os
lugares relacionados coa tradición xacobea
Saíndo do edificio que alberga o Concello de Padrón no corazón do centro histórico pasarás por varios lugares ata
chegar ao final na Biblioteca Municipal, onde se atopa o escudo municipal (s.XVIII).
Puntos do itinerario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Pazo do Concello - Casa Consistorial del s. XVI.
Xardín Botánico Artístico (1869).
Cruceiro do Camiño de Santiago con imaxes xacobeas.
Monumento ao Peregrino de Camilo Seira.
Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.
Lugar da Barca relacionado coa Traslatio.
Santiaguiño do Monte: santuario con orixe no el s. III a.C.
Fonte do Carme (1577) con imaxes xacobeas.
Igrexa parroquial de Santiago de Padrón e o Pedrón.
Praza Fondo de Vila, con cruceiro do s. XV.
Biblioteca Municipal co escudo de Padrón (s. XVIII).

5

6

4

9

3

8
7

1

2

10
11
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Padrón Xacobeo

Literario

FUNDACIÓN PÚBLICA
GALEGA CAMILO JOSÉ CELA
Un dos máis importantes novelistas da literatura de posguerra.
Académico, xornalista, ensaísta, editor e conferenciante
Camilo José Cela (Iria Flavia, 1916 - Madrid, 2002)
foi un dos máis importantes novelistas da literatura
de posguerra, ademais de académico, xornalista, ensaísta, editor e conferenciante.
O Museo Camilo José Cela, sitúase por expreso desexo do escritor en Iria Flavia, na súa localidade natal,
como un espazo de reflexión cuxo obxectivo é descubrir de forma amena e pedagóxica a súa vida e a
súa obra, a través dos seus obxectos persoais, a súa
biblioteca, a súa colección de arte e unha infinidade

de coleccións que non deixan de marabillar a quen o
visite. Como complemento á visita, desde 2017 dentro do percorrido do Museo Camilo José Cela atópase o Museo Ferroviario John Trulock dedicado ao seu
avó, John Trulock. Xerente da compañía ferroviaria
que construíu a primeira liña de Ferrocarril que houbo
en Galicia, The West Galicia Railway Company, Ltd.,
e no que se narra a través de pezas históricas a historia daqueles ferrocarrís a vapor. Nos xardíns da Casa 1
sitúase a mundialmente coñecida Locomotora Sarita.

Horario de visitas
Aberto todo o ano. Máis información na web da Fundación.
Información adicional
• Ofrece alugueiro de espazos e programacións educativas.
• Visitas guiadas a escolares con reserva previa (castelán e galego). Outras visitas: consultar.
• Consultar información de prezos na web da Fundación.
Localización e contacto
• Localización: Santa María, 22 - Iria Flavia - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.74592647436977, -8.65606616654361
• Contacto: +34 981 812 425 | EMail: visitas@fundacioncela.com | https://fundacioncela.gal
Servizos
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Padrón Literario

CASA MUSEO
ROSALÍA DE CASTRO
Importante poetisa e novelista do s. XIX.
Unha das figuras máis relevantes do Rexurdimento Galego
Rosalía de Castro (Conxo, 1837 - Padrón, 1885), importante poetisa e novelista española do s. XIX que
escribiu en galego e castelán. É unha das figuras máis
relevantes do Rexurdimento Galego.
Converteuse nunha figura universal e símbolo do pobo galego o cal se identifica con esta Cantora do Sar.

Rosalía pasou os últimos anos da súa vida e faleceu
aquí, en Padrón. A vivenda, hoxe convertida na súa
Casa Museo, conserva o seu legado. O xardín está
considerado como un ben de interese natural integrado na Ruta da Camelia de Galicia e con especies
catalogadas como Árbores Senlleiras.

Horario de visitas
Aberto todo o ano. Máis información na web de Casa Museo.
Información adicional
• Audioguía explicativa da planta baixa en galego, español e inglés.
• Consultar información de prezos na web de Casa Museo.
• Accesible en cadeira de rodas a determinadas zonas do xardín, lavabos, planta baixa do auditorio e primeiro piso da casa.
Localización e contacto
• Localización: Rúa Maruxa Villanueva - A Matanza, s/n - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.738416, -8.651969
• Contacto: +34 981 811 204 | EMail: fundacion@rosaliadecastro.gal | http://www.rosalia.gal
Enderezos web
• Información do xardín.
• Catálogo de Árbores Senlleiras.
Servizos
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RUTA LITERARIA DE
CAMILO JOSÉ CELA
Coñece e percorre este itinerario polos lugares
vinculados ao seu legado de vida e obra
Para descubrir o lugar que marcou a vida e traxectoria deste autor recomendámosche que realices este
percorrido polos lugares vinculados ao seu legado de
vida e obra.

Dependendo dos puntos seleccionados o itinerario
pode ter unha duración de entre media hora (menos
de 1 km) ou un día enteiro (15 km). Algúns dos puntos
pertencen á súa obra Del Miño al Bidasoa.

A ruta sae da casa na que naceu en Iria Flavia e termina no Xardín Botánico no centro de Padrón.
Puntos do itinerario

Puntos del itinerario

•
•
•
•
•

LUGAR DE IRIA FLAVIA.
Casa natal da Familia Trulock e vía do ferrocarril.
Fundación Pública Galega Camilo José Cela.
Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.
Tumba de Camilo José Cela.
Aldea de A Pedreda.

•
•

LUGAR DE A MATANZA.
Aldea de Arretén.
Casa Museo de Rosalía de Castro.

•
•

LUGAR DE HERBÓN.
Convento franciscano de Santo Antonio de Herbón.
Río Ulla.

1 2
3

4

5

•

•
•
•
•
•
•
•
•

LUGAR DE A PONTE E PORTO DE PONTECESURES.
Desembocadura dos ríos Ulla e Sar.
NÚCLEO URBANO DE PADRÓN.
Fonte e convento do Carme.
Santiguiño do Monte.
Casa de Nicasio Pajares.
Ponte e igrexa parroquial de Santiago de Padrón.
Paseo do Espolón: Monumentos a Camilo José Cela
e a Rosalía de Castro.
Praza de Camilo José Cela.
Praza de Macías.
Xardín Botánico Artístico.
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RUTA
PADRÓN LITERARIO
Cando chegues ao teu destino, Padrón, recomendámosche que
realices esta ruta circular dunhas 3 horas (3,5 km) para sentir
os lugares vinculados a personaxes literarios
Saíndo do paseo do Espolón, no corazón do centro histórico e a pé do río Sar, pasarás por varios lugares ata chegar ao final do itinerario, de novo, no corazón de Padrón.
Puntos do itinerario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Monumento a Camilo José Cela no paseo do Espolón.
Monumento a Rosalía de Castro no paseo do Espolón.
Praza de Baltar.
Rúa Juan Rodríguez de la Cámara, poeta e novelista do s. XIV.
Fundación Pública Galega Camilo José Cela en Iria Flavia.
Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.
Cemiterio de Adina.
Tumba de Camilo José Cela.
Casa Museo de Rosalía de Castro.
Xardín Botánico Artístico.
Praza de Macías, trobador medieval do s.XII.
Praza Camilo José Cela.
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RUTA ROSALIANA
AS PEGADAS DE ROSALÍA
Un itinerario vinculado ao río Sar que transcorre polos concellos
de Ames, Brión, Dodro, Padrón e Santiago na beira do río Sar
As Pegadas de Rosalía é un itinerario que segue a ruta
creada polo escritor Avelino Abuín de Tembra nos
anos 80 e adaptada ás tendencias de hoxe, que transcorre polos concellos de Ames, Brión, Dodro, Padrón
e Santiago preto do río Sar. Un río que para Rosalía foi
un río literario, pero tamén o río da súa vida.
Na nosa vila inclúese a visita á Casa Museo, á igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia, ao Pazo de
Arretén, ao Monumento do Espolón e á rúa do Sol, que

albergou a casa na que pasou parte da súa infancia e
que actualmente conserva unha placa no seu recordo. Pódela facer por libre, seguindo a información que
temos publicada na web As pegadas de Rosalía. Antes
da visita e como antesala, recomendámosche que entres na Contorna 360º para descubrir os lugares antes
de ir. A ruta pódese facer nun día en coche e en varios
puntos pódense realizar pequenas andainas na natureza aptas para familias.

Enderezos web
•
•
•
•
•
•

Ruta As Pegadas de Rosalía.
Contorna 360º da Ruta.
Casa Museo Rosalía de Castro.
Igrexa de Santa María a Maior de Iria Flavia.
Pazo de Arretén.
Monumento do Espolón.
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RUTA ROSALÍA
NOS CAMIÑOS
Ruta circular, inspirada na obra de Rosalía de Castro que
transcorre polos concellos de Dodro, Padrón e Rois
Rosalía nos camiños é unha ruta circular de aproximadamente 15 quilómetros inspirada na obra de
Rosalía de Castro: En las orillas del Sar.
Pasa polos concellos de Padrón, Rois e Dodro. O punto de inicio é o Monumento de Rosalía de Castro no
Espolón e sae do noso pobo pola Ponte de Santiago
cara a Dodro.

las aldeas de Extramundi e Lamas e continuamos por
outros lugares do municipio de Rois.
Volvemos ao noso pobo por Iria Flavia e tras pasar
por Casa Museo de Rosalía de Castro finalizamos no
centro de Padrón na Praza de Ramón Tojo chegando
ao punto de orixe do itinerario: o Monumento de Rosalía de Castro. Destino e orixe.

Tras visitar varios lugares volvemos a Padrón a Santiaguiño do Monte e ao Campo da Barca, pasamos po-

Enderezos web
•
•
•
•
•

Rosalía nos camiños.
Monumento a Rosalía de Castro.
Santiaguiño do Monte.
Casa Museo Rosalía de Castro.
Outras rutas.

Del antiguo camino a lo largo,
ya un pinar, ya una fuente aparece,
que brotando en la peña musgosa
con estrépito al valle desciende.
Y brillando del sol a los rayos
entre un mar de verdura se pierden,
dividiéndose en limpios arroyos
que dan vida a las flores silvestres.
Y en el Sar se confunden, el río
que cual niño que plácido duerme,
reflejando el azul de los cielos,
lento corre en la fronda a esconderse.
No lejos, en soto profundo de robles,
en donde el silencio sus alas extiende,
y da abrigo a los genios propicios,
a nuestras viviendas y asilos campestres,
siempre allí, cuando evoco mis sombras,
o las llamo, respóndenme y vienen.
En las orillas del Sar, 1884

23

Padrón Literario

Natural

XARDÍN BOTÁNICO
ARTÍSTICO
Deseñado ao redor da tradición xacobea da vila e os literatos

Situado no corazón do pobo de Padrón, este xardín foi
declarado BIC en 1946 e está considerado un dos máis
antigos de Galicia, pois existe documentación desde
o ano 1869.

Hai dúas partes diferenciadas. A máis antiga de estilo francés cun xardín con céspede e flores de formas
xeométricas, e a máis recente de estilo inglés con plátanos de sombra.

Está deseñado ao redor de dúas temáticas principais: a tradición xacobea da vila e os literatos. O enreixado que custodia o xardín é de temática xacobea e
existen esculturas e especies relacionadas cos escritores: Rosalía de Castro, Camilo José Cela, Macías O
Namorado ou Castelao.

A súa extensión é de aproximadamente 1 hectárea e
conserva ao redor de 300 especies. Cinco delas integradas no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras: a palmeira do Senegal, as dúas sequoias vermellas, a coroa
de Cristo, o carballo fastixiado e o castiñeiro de Indias.

Horario de visitas
O xardín está aberto durante todo o ano e é de acceso libre e gratuíto.
Información adicional
• Realízanse actividades e visitas programadas en días puntuais e previa reserva a grupos de persoas e a escolares ata un
máximo de 35 - 50 persoas.
Localización e contacto
• Localización: Avenida de Compostela, s/n - 15900 Padrón | Coordenadas: 42.738873, -8.658686
Enderezos web
•
•
•
•
•

Web Xardín Botánico.
Plano Xardín Botánico.
Folleto do Xardín Botánico.
Guía Árbores Senlleiras.
Fichas didácticas para escolares.
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RUTA DA LAMPREA
DO ULLA EN PADRÓN
Ruta para realizar en coche
e camiñando en varios dos seus puntos
No río Ulla ao seu paso por Padrón, existen auténticas
paraxes naturais nas que habita a lamprea. Propoñemos unha ruta para realizar en coche (duración aproximada de 3 horas) e tamén camiñando en varios dos
seus puntos. Moitos deles, aptos para ir coas crianzas
#Padronenfamilia

MIRADOIRO DE LAPIDO. A menos de 4 km do centro
urbano sitúase este lugar cunha panorámica sobre o
río Ulla encaixado entre os montes de Castro Valente,
o Monte Lapido e o Meda, todos eles lugares de lendas de mouros e doncelas... e con vestixios das épocas
romana e medieval.

HERBÓN. O lugar de orixe dos famosos pementos,
de lamprea porque é unha das principais zonas de
captura desta especie en Galicia coas súas pesqueiras e de franciscanos... debido a que aquí áchase o
convento franciscano de Santo Antonio. Dispoñen dun
albergue para peregrinos que funciona desde Semana Santa ata outono, organízanse actividades e visitas guiadas en momentos concretos do ano. Próxima
atópase a igrexa románica de Santa María de Herbón.
Aquí sitúase a Ruta do pemento de Herbón que percorre estes puntos que mencionamos.

BANDÍN. O lugar da Mercé, situado aos pés do monte
de Castro Valente. Aquí atópase unha ermida e unha
fonte en honra a esa Virxe. Desde este promontorio
divísanse unhas excelentes panorámicas do río Ulla.
Existen varias sendas (de entre 1.5 e 6 km) que se poden realizar camiñando. Entre elas, a que vai desde o
santuario ata a fonte da Virxe, que segundo conta a
lenda, sitúase no punto no que se atopou a virxe de
pedra que deu lugar a este sitio de peregrinación.
A romaría celébrase cada 24 de setembro.

Enderezos web
•
•
•
•

Pesqueiras do río Ulla.
Convento franciscano de Santo Antonio de Herbón.
Igrexa románica de Santa María de Herbón.
Ruta do pemento de Herbón.
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SENDA
DE BANDÍN
Cada 24 de setembro celébrase
a romaría en honra á Virxe da Mercé
Senda circular dun 1,5 km situada a pé de Castro Valente, que nos leva ata a fonte da Virxe a uns 20 minutos camiñando. Conta a lenda que aquí se atopou
unha virxe de pedra e que hoxe se venera no interior
da ermida que hai neste lugar.
O camiño iníciase desde a ermida da nosa Señora
da Mercé, con posible orixe no s. XVI ou XVII. Este
templo na actualidade é de estilo barroco, con planta
de cruz latina con presbiterio de cachotería e cantería
de granito. No seu interior destaca o altar de finais do

século XVI, pilas bautismais de pedra de posible orixe
románico, unha representación en pintura do milagre da aparición da Virxe, a Virxe da Mercé que apareceu na fonte (románica) e outra de Santa Catalina
(gótica). Tamén se pode ver unha lámpada de aceite
do s. XVIII recentemente restaurada.
Cada 24 de setembro celébrase a romaría en honra
á Virxe da Mercé. Na súa fonte ten lugar un curioso e
ancestral ritual de curación de afeccións da pel.

Localización
• Coordenadas: 42.74108203588294, -8.605761814833357
Enderezos web
• Ruta de Bandín.
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DESEMBOCADURA DO
RÍO SAR NO RÍO ULLA
Áchase unha réplica do Faro de Gois de Noirmoutier, Francia

É o punto onde conflúen as augas dos ríos Sar e Ulla.
Para chegar debes tomar a ruta que sae do centro urbano: unha senda peonil na marxe esquerda do río
Sar. Tras camiñar 2 km aproximadamente, chegas a
este lugar acondicionado como área recreativa con
mesas ao aire libre e zona de aparcamento.
Destacar que aquí se acha unha réplica do Faro de
Gois do municipio francés de Noirmoutier, pobo ir-

mandado con Padrón desde o 3 de outubro do 1992.
Desde este punto divísase unha das mellores postas
de sol da zona.
É un Lugar de Interese Comunitario, Zona Especial de
Conservación da Rede Natura 2000. Sistema Fluvial
Ulla-Deza.

Localización
• Coordenadas: 42.719942573262, -8.6702132005229
Enderezos web
• Desembocadura do río Sar no Ulla.
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AMEXTREME
Empresa especializada nas zonas dos ríos Ulla e Tambre.
Rafting, kaiaks, salto desde pontes, escalada...
Empresa de turismo activo de Galicia especializada
nas zonas dos ríos Ulla e Tambre que ofrece as seguintes actividades: rafting, kaiaks, hidrospeed, canoa, salto desde pontes, paintball. Tamén espeleo e
escalada.

Dispoñen dun calendario en liña no que consultar o
programa de actividades e a posibilidade de realizar
reservas dos servizos ofertados. Tarifas, grupos e condicións: consultar, dependen de cada unha das actividades e servizos.

Contan con programas específicos para diferentes
idades e colectivos (empresas, colexios...). Destacar
os seus servizos de formación en cursos de rescate,
a realización de campamentos e de guiados en diferentes itinerarios do Camiño de Santiago.

Realización de actividades para persoas con mobilidade reducida ou discapacidade visual, auditiva ou
sensitiva.

Tarifas, grupos e condicións
• Consultar, dependen de cada unha das actividades e servizos.
Localización e contacto
• Localización: Rivadulla, s/n - Carcacía - 15914 Padrón | Coordenadas: 42.7532821, -8.608185400
• Contacto: +34 656 873 332 | EMail: info@amextremekayak.com | Web: http://www.amextremekayak.com
Enderezos web
• Axenda de actividades.
• Reserva online.
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GALIPARK
MULTIAVENTURA
Todo tipo de actividades en terra e auga, para familias,
amigos, despedidas, aniversarios...
Parque multiaventura de 24.000 m² con actividades
en terra e auga adaptadas a diferentes públicos.
Actividades en terra: circuítos de altura, tiro con arco,
paintball, lasertag, tirolesas, rocódromo e quads.
Actividades en auga: rafting, kaiak, deslizados e piscina. Nas súas instalacións acollen campamentos
multiaventura de entre 2 a 7 días de duración con
prezo especial para grupos.

Ofrécense paquetes de medio día e de día enteiro con
plans de aventura e tamén dirixidos a colectivos concretos (familias, parellas, amigos, comuñóns, aniversarios, despedidas, empresas, colexios…).
Entre os servizos destacan a sala multiusos para
eventos con capacidade de máis de 70 persoas e totalmente equipada e aloxamento con zona de bungalows e espazo de acampada.

Tarifas, grupos e condicións
• Consultar, dependen de cada unha das actividades e servizos.
Localización e contacto
• Localización: Agronovo, 9 - Extramundi - 15910 Padrón | Coordenadas: 42.739123, -8.6614993778688
• Contacto: +34 981 811 708 | EMail: info@galipark.com | Web: www.galipark.com
Servizos
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TURNAUGA
Especialistas en piragua, vela, rafting e barranco.
Realiza actividades en Galicia e norte de Portugal
Empresa de Turismo Activo e de aventura situada
en Rianxo que realiza actividades en Galicia e norte
de Portugal desde o ano 1985. Especialistas nas se-

guintes actividades: rafting, barranco, piragua, vela.
Ofrecen outras como hidrospeed, parque acuático ou
o Camiño de Santiago en Kaiak.

Información adicional
• Reservas a través do correo electrónico.
• Requirido grupo mínimo para actividades.
• Alúgase material para a práctica das actividades.
Tarifas, grupos e condicións
• Consultar, dependen de cada unha das actividades.
Localización e contacto
• Localización: Playa de Tronco, 25 - 15720 Rianxo, A Coruña | Coordenadas: 43º 641´- 8º 806´
• Contacto: +34 609 847 000 | EMail: turnaugainfo@gmail.com | Web: http://www.turnauga.es
• Instalacións de servzizos: Terceiras Pequeiras (Toma de Auga) | Coordenadas: Herbón 42º 730 - 8º 627´
Servizos
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CASA DE BAÑOS
OS LAMBRÁNS
Goza do mellor turismo de benestar

Estas Casas de Baños forman parte dun complexo
rural composto por tres casiñas restauradas situadas
nunha paraxe natural e protexida a pé do Río Sar e a
poucos minutos do Camiño de Santiago.

Un espazo creado e deseñado para gozar como se facía nas antigas casas de baños.
Componse dun circuíto termal con contrastes de
temperatura (frío/calor), composto por: sauna finlandesa, duchas, baño de auga e zona de descanso.
Nesta parte pódese realizar algunha das propostas
que ofrecen con experiencias de benestar a través de
sesións de masaxes, reiki, ioga, mindfulness...

Un lugar no que as especies naturais de flores, plantas, árbores... como a camelia ou a hortensia, o loureiro ou os carballos... son un pracer para os sentidos.

Información adicional
• Capacidade máxima para cabinas/padiolas: 2
• Capacidade máxima en circuíto termal: 6
• Capacidade máxima en espazo común: 11 en esterillas e 25 – 30 en cadeiras.
Tarifas, grupos e condicións
• Consultar, dependen de cada una das actividades e servizos.
Localización e contacto
• Localización: Aldea de Lamas - 15910 Padrón | Coordenadas: 42.757723, -8.662338
• Contacto: +34 881 093 204 - +34 676 010 872 | EMail: info@oslambrans.com |
Web: https://www.oslambrans.com
Servizos
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D.O.P.
PEMENTO DE HERBÓN
A súa orixe remóntase ao s. XVII e dise que un frade franciscano
do convento de Santo Antonio de Herbón, trouxo as sementes
de Tabasco (México)
No lugar de Herbón, municipio de Padrón, cultívanse
os coñecidos pementos.
A súa orixe remóntase ao s. XVII momento no que se di
que un frade franciscano do convento de Santo Antonio de Herbón trouxo as sementes de Tabasco (México). A documentación indica que no s. XVIII a súa comercialización representaba unha fonte de ingresos
importante para a zona.
Os pementos desta Denominación de Orixe Protexida (D.O.P.) Pemento de Herbón, son os froitos da especie Capsicum annuun, L, procedentes dos ecotipos
locais da variedade Padrón, sempre que a súa orixe
sexa de parcelas inscritas no correspondente rexistro, xestionado polo órgano de control.

Cultívase ao aire libre e en invernadoiro de maneira tradicional. Durante os meses de febreiro e marzo
plántase en invernadoiro e nos meses de abril e maio
no exterior. A súa produción coincide coa súa comercialización e é de maio a outubro, aproximadamente, dependendo das condicións climáticas. Os froitos
recóllense de maneira coidadosa e seleccionando as
sementes que darán lugar ás plantas do ano seguinte.
A zona de produción, acondicionamento e envasado
está en Herbón, municipio de Padrón e nos municipios veciños de Rois e Dodro, territorio coñecido
como Terras de Iria na Coruña. Tamén nos municipios limítrofes de Pontecesures e Valga, provincia de
Pontevedra.

Información y contacto
• Realízanse visitas guiadas á zona de Herbón durante a tempada de produción entre os meses de maio e outubro. Para
máis información contactar con:
• Contacto: +34 665 844 845 | EMail: info@pementodeherbon.com
Enderezos web
• D.O.P Pemento de Herbón.
• Plantas de envasado.
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CONVENTO DE SANTO
ANTONIO DE HERBÓN
Os seus dous claustros, a fonte de San Francisco e a súa contorna,
os xardíns con especies singulares como a palmeira datileira...
O convento de Santo Antonio de Herbón, hoxe declarado BIC, foi construído no s. XIV (ano 1396) por
Frei Gonzalo Mariño seguindo os preceptos da Orde
Franciscana instaurada a partir do ano 1200. Está situado no lugar chamado Campo da Lóngora sobre uns
terreos doados polo Cabido de Iria.
Como partes a destacar: os seus dous claustros, o antigo refectorio; a fonte de San Francisco e a súa contorna, e os xardíns con especies singulares, como a
palmeira datileira, pertencente ao Catálogo de Árbores Senlleiras de Galicia.

Nas súas instalacións hai un albergue para peregrinos
do Camiño de Santiago, aberto desde Semana Santa e
ata o mes de outubro, aproximadamente. Destaca a súa
relación co #Padróngastronómico debido a que este
convento de Herbón está vinculado aos pementos de
Herbón: (dise que eles trouxeron as sementes) e á
lamprea e está situado nas zonas vinculadas a ambos
os produtos. Dependendo da época do ano realízanse visitas guiadas ao convento e organízanse outras
actividades que se poden consultar no apartado de
Axenda da web de Padrón Turismo.

Información adicional
• Accesible a pé e en coche particular.
• Celébranse misas de martes a domingo. No verán ás 20.00 h. no inverno ás 18.00 h.
• Posibilidade de realizar visitas guiadas previa reserva contactando co Convento de Herbón.
Localización e contacto
• Localización: Aldea Rego da Manga, 55 - Herbón - 15915 Padrón | Coordenadas: 42.732592, -8.6307394036302
• Contacto: +34 981 811 779 | EMail: honrubialetradoofm@gmail.com
Enderezos web
•
•
•
•

Web de información.
Contorna 360º.
Ruta do pemento de Herbón. (Código: PADRON10).
Axenda cultural.

Servizos
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RUTA DO PEMENTO
DE HERBÓN
As “pesqueiras”, construcións tradicionais de pedra onde
se practica a pesca artesanal desde a antigüidade
Ruta circular de 2 km aproximadamente, que integra
os elementos patrimoniais e culturais da parroquia
de Herbón co pasado e o presente do seu icónico produto: o pemento de Herbón.

Herbón é tamén terra de franciscanos... polo seu Convento de Santo Antonio de Herbón. Organízanse actividades e visitas guiadas en momentos concretos do
ano. Ten albergue para peregrinos que funciona desde Semana Santa ata outono.

Falar de Herbón é falar tamén de lamprea. Aquí atópase unha das principais zonas de captura de lamprea de
Galicia. Chama a atención as súas pesqueiras, construcións tradicionais de pedra onde se practica a pesca artesanal desde a antigüidade (a concesión ten a
súa orixe nun documento do século IX, aínda que o
seu uso pode remontarse á época romana).

Neste percorrido tamén se visita a igrexa románica de
Santa María de Herbón, construída no s. XII. En toda
a zona pódese apreciar unha panorámica espectacular de campos cultivados co pemento de Herbón.

Puntos do itinerario
1.
2.
3.
4.
5.

Convento de Santo Antonio de Herbón.
Igrexa románica de Santa María de Herbón.
Zona de cultivo dos pementos de Herbón.
Pesqueiras de Herbón.
Carballeira onde se celebra a Festa do Pemento de Herbón.

Enderezos web
• Ruta do pemento de Herbón. (Código: PADRON10).
• D.O.P. Pemento de Herbón.

4
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PADRÓN GOURMET:
PRODUTOS LOCAIS
DE ENOGASTRONOMÍA
Na nosa localidade prodúcense os seguintes alimentos enogastronómicos que podes adquirir nos establecementos comerciais de Padrón e algúns deles online directamente cos seus produtores.

Pemento de Herbón
Produtos elaborados con pemento que podes mercar durante todo o ano: marmelada, confitura, bombóns, pemento en pó,
queixo, escamas e vinagre. De maio a outubro pódese mercar como produto fresco. Información e/ou venda:
A Pementeira e Pementos Carmucha.

Galletas con certificación ecolóxica

Doziños de Padrón

Diferentes variedades entre as que se atopan veganas e sen Caramelos fabricados de maneira artesanal e con forma de
glute. Información e/ou venda: Ecogalletas
pemento. Información e/ou venda: Doziños
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Vermú St. Petroni
Vermú blanco e vermello elaborado con Albariño criado sobre as súas propias lías. Información e/ou venda: Petroni

Bitter Petroni
Bitter elaborado con Albariño criado sobre as súas propias lías.

Licores O Grilo
Licores artesáns de herbas e café elaborados segundo
a tradición familiar. Información e/ou venda: O Grilo

Viños Pazo de Arretén
Viños elaborados con uva albariño de Denominación
de Orixe Rías Baixas, subzona Ribeira do Ulla.
Información e/ou venda: Bodega

Cervexa Traslatio
Información e/ou venda: rutaxacobea@yahoo.es
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XORNADAS DA
LAMPREA EN PADRÓN
Cada mes de marzo desde o ano 2015 celébranse
na localidade as xornadas gastronómicas da lamprea
En dous fins de semanas consecutivos, entre o venres e o domingo, varios restaurantes da localidade
ofrecen menús creados con lamprea. As maneiras de
cociñala son diversas: desde as receitas máis tradicionais, como a lamprea á bordalesa, á propia desta
zona, unha especie de empanada rechea de lamprea
coñecida como timbal.
Outros menús contan con opcións culinarias máis actuais, como hamburguesas, pizzas, risottos... todos eles
elaborados con base de lamprea, creando así unha proposta gastronómica moi diversa, ao gusto de cada padal.
Ademais, durante as xornadas celébranse diferentes

actividades para todos os públicos como catas e degustacións, talleres de cociña, concursos, visitas guiadas e excursións á zona de captura da lamprea en
Herbón.
É un evento consolidado debido a que cada edición
conta con máis persoas que veñen comer a lamprea
cos menús e que participan nas actividades.
Recomendable visitar a zona da lamprea que percorre
as beiras do río Ulla por Herbón, o miradoiro de Lapido e o lugar de Bandin. Tamén facer a Ruta do Pemento de Herbón.

Enderezos web
• Ruta do pemento de Herbón. (Código: PADRON10).
• Ruta da lamprea do Ulla en Padrón.
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SABOREA PADRÓN
CONCURSO DE TAPAS
Un concurso de tapas cunha temática concreta,
o Camiño de Santiago #PadrónXacobeo
Concurso de tapas que se celebra no outono desde o
ano 2011 na localidade de Padrón, normalmente entre os meses de outubro e novembro.
A súa duración esténdese a dous fins de semanas
consecutivos. Neste tempo, varios locais de hostalería da zona poñen á disposición dos clientes unhas
“tapas” especialmente deseñadas e creadas para a
ocasión, unidas a unha temática concreta, normalmente o Camiño de Santiago #PadrónXacobeo.
Os consumidores son os encargados de valorar e puntuar cada proposta no pasaporte creado para este con-

curso, e nalgunha edición tamén se contou coa participación de xurado profesional. A tapa máis puntuada é
a gañadora e o seu establecemento é premiado cun Diploma. Participar no concurso Saborea Padrón tamén
ten premio para os consumidores, pois cun mínimo de
tres selos no seu pasaporte entran no sorteo de varios
vales económicos para trocar nos locais gañadores da
edición correspondente.
Ademais, durante as xornadas celébranse diferentes
actividades culturais e de lecer. Recomendable realizar algunha das rutas propostos en Padrón.

Enderezos web
• Web Saborea Padrón.
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MERCADO DOMINICAL
Os domingos... a Padrón!
Ten a súa orixe na Idade Media e por aquel entón
centrábase na venda de gando e outras mercadorías
Na actualidade segue sendo un dos máis visitados e
concorridos da comunidade e o seu principal aceno
de identidade é a gran variedade de produtos que se
poden adquirir no mercado: artigos téxtiles, calzados,
complementos, produtos de alimentación, aparellos
de labranza, mobles, etc.
O gran protagonista é o polbo á feira que se pode degustar e comer nas polbeiras instaladas durante todo o
ano que co seu cheiro seducen aos visitantes do mercado dominical. Ademais sérvese churrasco e outros
produtos autóctonos acompañados de licores galegos
e vermús.
Un elemento para destacar é a praza de abastos que
se sitúa no lugar de celebración deste mercado con

postos de alimentación nos que se venden produtos frescos e de proximidade. Carnes seleccionadas,
peixes e mariscos da ría, froitas e verduras locais, pan
artesán, queixos e embutidos, licores... Aberta de luns
a domingo de 9.00 a 15.00 h.
No centro histórico e na zona urbana atópase unha
ampla rede comercial con todo tipo de produtos. Recomendable comprar algún dos produtos locais de
Padrón: pemento de Herbón, de maio a outubro e
durante todo o ano outros alimentos elaborados con
eles como son a marmelada, a confitura, bombóns e
caramelos, pemento en pó ou queixo. Outros produtos gourmet: o vermú e bitter Petroni, galletas, cervexa Traslatio, licores O Grilo e viños.

Localización e contacto
• Localización: Campo do Souto, 15900 Padrón | Coordenadas: 42.73631425700651 -8.661581955358201
Enderezos web
•
•
•
•
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PADRÓN EN FESTAS
En Padrón celébranse durante o ano festas de diferentes
tipoloxías que atraen a un público moi variado
A festa anual por excelencia é a Pascua documentada
desde do ano 1609, que se celebra no marco da Semana Santa e declarada Festa de Interese Turístico de
Galicia no ano 2022. Durante case un mes o Concello
de Padrón organiza numerosas actividades para todas as idades. A Semana Santa padronesa ten lugar
con gran devoción e existen varias confrarías locais
e da zona que saen en procesión durante neses días.

Destacan tamén varios eventos gastronómicos de
carácter anual, como a festa do pemento de Herbón,
declarada Festa de Interese Turístico de Galicia, que
se celebra o primeiro sábado de agosto. As Xornadas
Gastronómicas da Lamprea, cuxa tempada adoita
coincidir desde principios de ano ata Semana Santa,
ou o concurso de tapas Saborea Padrón, que ten lugar na tempada de outono.

Outra gran celebración anual é a Festa de Santiaguiño do Monte cada 24 e 25 de xullo: trátase dunha romaría popular ligada ao Padrón Xacobeo e á figura do
Apóstolo.

A Feira Medieval no Padrón Xacobeo unha cita de
forte arraigamento grazas á súa temática, que nos
traslada a gloriosa época histórica de Padrón, momento do descubrimento do sepulcro do Apóstolo e a
súa vinculación á vila.

No mes de xullo tamén se celebra o festival Asnot, unha
parodia ao estilo británico das carreiras de cabalos
inglesas que, con cada nova edición gaña en atractivo
e participación.
A festa de San Xoán do Raio, en maio, ou a Romaría
da Virxe da Mercé de Bandín, en setembro, son de
carácter relixioso con forte identidade local.

A Exposición da Camelia e o Bonsai, unha vistosa exhibición que acolle principalmente numerosas
mostras de rechamantes variedades de flores. Celébrase na época de floración da camelia.
Outras festas relixiosas, eventos e celebracións pódense consultar no apartado da Axenda Cultural.

Enderezos web
• Festas, feiras e eventos en Padrón.
• Axenda Cultural.
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GRUPO HOTEL SCALA
Hotel, asador, espazo gastronómico e un singular pazo galego

O Grupo Hotel Scala dispón de diferentes instalacións para eventos en Padrón.
Hotel Scala. Salas e salóns con varios tamaños e montaxes para albergar todo tipo de celebracións familiares, reunións de empresa, congresos...
Contan cun gran equipo de profesionais con ampla
experiencia en organizar banquetes especializados
nun ambiente tradicional. Capacidade de ata 2.000
persoas.
Asador O Pazo. Restaurante gourmet cun Sol Repsol
que ofrece propostas máis innovadoras con 4 salóns
para celebracións máis íntimas e capacidade de entre 40 e 80 persoas por salón. Mesma localización
e contacto do Hotel Scala con entrada independente.

Brandal. Espazo gastronómico inaugurado na primavera do ano 2022 dirixido a ofrecer experiencias gastronómicas a grupos reducidos que conxugan o uso
de produtos tradicionais con preparacións innovadoras. Capacidade de ata 45 persoas.
Pazo de Arretén. Este lugar pertenceu aos devanceiros maternos de Rosalía de Castro no s. XVI. Hoxe as
súas instalacións utilízanse para eventos e os seus viñedos producen as uvas do veu Pazo de Arretén (Denominación de Orixe Rías Baixas - subzona Ribeira
do Ulla) e o vermú St. Petroni. Salón acristalado con
capacidade de ata 300 persoas e cociña propia con
elaboracións no momento. Posibilidade de realizar
visitas guiadas ao pazo baixo petición e confirmación
de reserva.

Localización e contacto
• Localización: N-550 – Pazos, s/n - 15917 Padrón | Coordenadas: 42.74410571346438, -8.647403905376605
• Contacto: +34 981 811 312 | EMail: hotel@hscala.com | Web: https://www.hscala.com
• Localización Pazo de Arretén: Arretén, s/n | Coordenadas: 42.74401885544171, -8.64744638818122
• Contacto Pazo de Arretén: +34 981 811 507 | EMail: eventos@hscala.com
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CHEF RIVERA
Sabores con moita arte, un templo máxico e gastronómico…
Establecemento ao que se outorgou a Medalla de Galicia no 1993
Sabores con moita arte, un templo máxico e gastronómico... así se definen neste establecemento ao que se
outorgou a Medalla de Galicia no ano 1993.
O seu comedor principal responde a unha arquitectura tradicional con muros de pedra do país combinando elementos naturais como as plantas e cadros
de alto valor cultural e artístico. A luz natural entra
por un corredor que dá acceso a outros comedores con
nomes de persoas relevantes galegas: Laxeiro, Rosalía, Cela... todos eles baixo un lucernario. Varias salas
con capacidade total de 250 persoas.

A súa especialidade é a comida galega e con pratos de
tempada como a lamprea, carne de caza, os pementos
de Herbón, filloas… Todo elaborado con ingredientes
de primeira calidade e seguindo o principio defendido por Emilia Pardo Bazán “la mayoría de los platos
extranjeros pueden hacerse a nuestro modo”.
Dispón dun pequeno espazo de adega íntimo con capacidade para 30 persoas coñecido como a bodeguilla.
Sen dúbida, un establecemento singular en Padrón
ao que dedicaron palabras os que foron reis de España
D. Juan Carlos I e Dna. Sofía, a infanta Elena, Camilo
José Cela ou o xornalista Fernando Ónega.

Localización e contacto
• Localización: Enlace Parque, 7 - 15900 Padrón | Coordenadas: 42.736754039108995, -8.65880567494236
• Contacto: +34 981 810 413 | EMail: chefrivera@chefrivera.com | Web: http://www.chefrivera.com
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Hostalería
comercio

TURISMO RURAL, HOTEIS, PENSIÓNS,
ALBERGUES, RESTAURANTES
Un listaxe de establecementos para
que escollas cando visites Padrón
Turismo Rural
Casa de Marcelo TR
• Localización: Xoane - Carcacía 15914 Padrón.
• Contacto: +34 650 532 128 | EMail: info@casademarcelo.com | Web: https://casademarcelo.com
• Capacidade, nº persoas: 10
Os Lambráns
• Localización: Lamas, 81 - Extramundi 15910 Padrón.
• Contacto: +34 881 093 204 - +34 676 010 872 | EMail: info@oslambrans.com | Web: https://www.oslambrans.com
• Capacidade, nº persoas: 16

Hoteis
Scala H ***
• Localización: Estrada N-550 - Pazos, s/n 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 312 | EMail: hotel@hscala.com | Web: https://www.hscala.com
• Capacidade, nº persoas: 300
Casa Grande da Capellanía H **
• Localización: A Escravitude, 3 - Cruces (Santa María) 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 509 854 - +34 651 132 591 | EMail: dacapellania@hotmail.com |
Web: http://www.casagrandedacapellania.es
• Capacidade, nº persoas: 15
Chef Rivera H **
• Localización: Enlace Parque, 7 - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 413 | EMail: chefrivera@chefrivera.com | Web: http://www.chefrivera.com
• Capacidade, nº persoas: 35
Hotel Rosalía **
• Localización: Rúa Maruxa Villanueva, s/n - A Matanza - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 812 490 | EMail: info@hotelrosalia.es | Web: https://www.hotelrosalia.es
• Capacidade, nº persoas: 40
A Casa da Meixida H *
• Localización: Os Muíños, 25 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 887 580 - +34 981 887 565 | EMail: info@hotelcasarosalia.com | Web: https://casadameixida.com
• Capacidade, nº persoas: 9 - 11

Pensións
Jardín P ***
• Localización: Avenida da Estación, 3 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 950 | EMail: pensionjardin@gmail.com | Web: https://www.pensionjardin.com
• Capacidade, nº persoas: 21
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Pividal P ***
• Localización: A Picaraña, 10 - Cruces 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 119 - +34 616 266 266 | EMail: info@amilagrosa.com
• Capacidade, nº persoas: 14
Buen Camino P **
• Localización: A Escravitude, 14 - Cruces 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 817 053 - 616 228 775 | EMail: apousadagalega@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 10
Casa Cuco P**
• Localización: Avenida de Compostela, 16 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 511
• Capacidade, nº persoas: 25
Flavia P **
• Localización: Travesía da Feira, 13 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 455 - +34 600 548 692 | EMail: albergueflavia@yahoo.es |
Web: https://www.alberguepensionflavia.com
• Capacidade, nº persoas: 24
Glorioso I P **
• Localización: A Picaraña, 17 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 | EMail: info@pensionglorioso.es | Web: https://pensionglorioso.es
• Capacidade, nº persoas: 12
Glorioso II P **
• Localización: A Picaraña, 23 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 | EMail: pensionglorioso@gmail.com | Web: https://pensionglorioso.es
• Capacidade, nº persoas: 20
HK P **
• Localización: Angueira de Suso, 90 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 210
• Capacidade, nº persoas: 10
O Grilo P **
• Localización: Avenida Camilo José Cela, 44 - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 607 - +34 619 663 320 | EMail: oscarsusavila@gmail.com | Web: http://pensionenpadron.com
• Capacidade, nº persoas: 13
A Milagrosa P *
• Localización: A Picaraña, s/n - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 119 - +34 616 266 266 | EMail: info@amilagrosa.com
• Capacidade, nº persoas: 12
Areal P *
• Localización: O Areal, 35 - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 - +34 650 194 760 | EMail: josefagafe@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 10

47

Padrón Hostalería e Comercio

Albergues
A Barca de pedra - 2ª CAT
• Localización: Rúa Vidal Cepeda, 10 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 307 - +34 679 199 770 | EMail: info@abarcadepedra.es | Web: http://abarcadepedra.es
• Capacidade, nº persoas: 22
Albergue Camiño da Vieira - 2ª CAT
• Localización: Angueira de Suso, 80 C - A Picaraña - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 696 790 965 | EMail: info@caminodavieira.com | Web: https://caminodavieira.com
• Capacidade, nº persoas: 15
Albergue Corredoiras - 2ª CAT
• Localización: Rúa Corredoira da Barca, 10 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 817 266 | EMail: info@alberguecorredoiras.es | Web: https://www.alberguecorredoiras.es
• Capacidade, nº persoas: 17
Albergue Municipal
• Localización: Costiña do Carme, s/n - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 673 656 173 | EMail: alberguepadron@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 48
Albergue Murgadán - 2ª CAT
• Localización: Rúa Corredoira da Barca, 5 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 501 - +34 638 298 437 | EMail: alberguemurgadan@hotmail.com
• Capacidade, nº persoas: 38
Cruces de Iria - 2ª CAT
• Localización: Avenida Camilo José Cela, 48 - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 723 - +34 649 602 092 | EMail: crucesdeiria@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 16
Da Capellanía - 2ª CAT
• Localización: Escravitude, 3 - Cruces - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 509 854 - +34 651 132 591 | EMail: dacapellania@hotmail.com |
Web: http://www.casagrandedacapellania.es
• Capacidade, nº persoas: 18
O Albergue da Meiga - 2ª CAT
• Localización: Calle Noirmoutier - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 639 994 048 | EMail: reservas@oalberguedameiga.com | Web: https://oalberguedameiga.com
• Capacidade, nº persoas: 50
O Lagar de Jesús - 2ª CAT
• Localización: Vilar, 40 - A Escravitude - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 881 060 708 | EMail: info@olagardejesus.com | Web: https://www.olagardejesus.com
• Capacidade, nº persoas: 18
O Pedrón - 2ª CAT
• Localización: Rúa Vila de Rianxo, 11 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 881 121 266 | EMail: albergueopedron@gmail.com |
• Capacidade, nº persoas: 43
Rossol - 2ª CAT
• Localización: Praza de Rodríguez Cobián, 1 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 011 - +34 678 023 918 | EMail: info@alberguerossol.com | Web: https://www.alberguerossol.com
• Capacidade, nº persoas: 18
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Restaurantes
Asador O Pazo
• Localización: Pazos de Iria, s/n - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 507 | EMail: info@asadordopazo.es | Web: http://www.asadoropazo.com
• Capacidade, nº persoas: 150
Cafetería - Restaurante Mundos
• Localización: Praza de Fondo de Vila, 14 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 635 | Capacidade, nº persoas: 100
Fogar de Breogán
• Localización: A Pousa - Iria Flavia - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 134 | EMail: info@fogardebreogansl.com | Web: http://www.fogardebreogansl.com
• Capacidade, nº persoas: 70
Glorioso
• Localización: Estrada N-550, A Picaraña - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 181 | EMail: info@pensionglorioso.es | Web: https://pensionglorioso.es
• Capacidade, nº persoas: 24
O Alpendre
• Localización: Praza do Castro, 3 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 583 | EMail: oalpendrelouro@gmail.com | Web: https://www.restauranteoalpendre.es
O Paraíso
• Localización: Rúa Pérsico, 3 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 670 819 955 | EMail: tabernaoparaiso@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 40
Parrillada Flavia
• Localización: Travesía da Feira, 13 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 455 - +34 600 548 692 | EMail: albergueflavia@yahoo.es |
Web: https://www.alberguepensionflavia.com
• Capacidade, nº persoas: 50
Pulpería Os Carrisos
• Localización: Rúa Real, 27 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 629 820 491 | EMail: info@oscarrisos.com | Web: https://www.oscarrisos.com
• Capacidade, nº persoas: 100
Pulpería Rial
• Localización: Praza das Travesas, 13 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 624 | EMail: pulperiarial@gmail.com | Web: https://www.pulperiarial.gal
• Capacidade, nº persoas: 150
Restaurante A Casa dos Martínez
• Localización: Rúa Longa, 7 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 634 980 536 | EMail: martinezbistro@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 20
Restaurante A Milagrosa
• Localización: A Picaraña - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 119 - +34 616 266 266 | EMail: hostalamilagrosa@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 400
Restaurante Bernabé
• Localización: Extramundi de Arriba, s/n - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 058 | EMail: restaurantebernabesil@gmail.com
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Restaurante Casa Farrucán
• Localización: A Ponte - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 003 | EMail: casafarrucan@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 90
Restaurante Casa O Grilo
• Localización: Avenida Camilo José Cela, 30 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 607 | EMail: oscarsusavila@gmail.com
• Capacidade, nº persoas: 150
Restaurante Chef Rivera
• Localización: Rúa Enlace Parque, 7 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 413 | EMail: chefrivera@chefrivera.com | Web: http://www.chefrivera.com
• Capacidade, nº persoas: 250
Restaurante HK
• Localización: A Escravitude, 90 - Cruces 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 210
Restaurante O Santiaguiño
• Localización: Praza de Macías, 8 - 15900 Padrón
• Contacto: +34 981 810 023 | Web: https://www.alberguepensionflavia.com
• Capacidade, nº persoas: 95
Restaurante O Secreto
• Localización: Avenida da Estación, 9 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 810 695 - +34 637 759 527 | EMail: info@osecreto.com | Web: http://www.osecreto.es
• Capacidade, nº persoas: 40
Taberna O Tallón
• Localización: Vigo - Cruces - 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 509 185 | EMail: otallondevigo@gmail.com
Restaurante Pardal
• Localización: Os Muíños - Cruces 15980 Padrón.
• Contacto: +34 981 803 615
Restaurante Scala
• Localización: A Pousa, s/n Pazos - Iria - 15917 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 312 | EMail: hotel@hscala.com | Web: https://www.hscala.com/restaurantes
• Capacidade, nº persoas: 220
Xamonería A Cambeira
• Localización: Avenida da Estación, 32 - 15900 Padrón.
• Contacto: +34 981 811 146
• Capacidade, nº persoas: 25
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Padrón Turismo
https://www.padronturismo.gal
Avenida de Compostela, s/n 15009 Padrón
Teléfono: +34. 646 593 319
Email: turismo@padron.gal

