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Sanxenxo—Portonovo
#Inevitable

Pouco que ver salvo ir polo seu paseo marítimo, 
visitar o  náutico, as súas tendas e gozar da mal 
chamada Marbella galega. Portonovo é famoso 
pola raia en caldeirada.

Pontevedra
#Imprescindible

Centro histórico da cidade de Pontevedra de 
enorme beleza e pouco coñecido pola maioría. 
Aconsellable o paseo perdéndose polas súas rúas 
e terrazas das súas prazas. Aconsellable o uso 
da  radioguía de alugueiro na oficina de turismo 
municipal se quere valorar máis o que está a ver. 

Mosteiro de Poio
#Histórico

Por ser un mosteiro de enormes dimensións e con 
moi boas vistas á ría de Pontevedra. Destaca o 
seu magnífico claustro e o seu hórreo de grandes 
proporcións.

Praia da Lanzada
#Sente

A brisa do mar e as ondas da praia da Lanzada: 
coñecer o  Istmo da Lanzada. Percorrer unha 
das praias máis emblemáticas de Galicia polo 
seu paseo de madeira. Enorme aparcadoiro onde 
deixar o coche.

Miradoiro de Siradela
(O Grove)
#Sobrecolledor

Impresionantes vistas do  istmo da Lanzada no 
que se aprecia perfectamente este accidente 
xeográfico.

O Grove—Illa da Toxa
#Curioso

Moi agradable paseo pola Illa da Toxa. Pódese 
dar unha volta pola ría nun sen fin de ofertas 
de catamaráns con degustación de mexillóns e 
Albariño.
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https://goo.gl/maps/h9JDbARi515dDUxL6
https://goo.gl/maps/ofY87pNf9mEDrU5a8
https://goo.gl/maps/N8uGAjfg42Wmhnr17
https://goo.gl/maps/gvNyUZk4qSb7YXyr8
https://goo.gl/maps/zXkLMQdtpMkQnY6e9
https://goo.gl/maps/xRhhfUh3UuchFZjf9


Rías Baixas, Pontevedra—Salnés

Degustar

Casa Solla
(Poio, Pontevedra)
Un dos cociñeiros máis laureados da 
gastronomía actual de Galicia. Boa experiencia 
gastronómica alí por onde se pise. 1 Estrela  
Michelin.

Rtes. Alameda
(Pontevedra)
Cociña tradicional galega de calidade

Rte.A Casa das 5 portas
(Pontevedra)
Famoso pola súa tortilla, campioa de 
España hai uns anos. O resto da carta é moi 
aproveitable.

Rte. Manolito
(Portonovo)
Típico mesón galego, dos máis afamados na 
localidade de Portonovo (Sanxenxo) pola súa 
Raia en  Caldeirada, prato típico da localidade.

Rte. Pepe Vieira
(A serpe—Meis)
Menú degustación de cociña de autor. 1 
Estrela  Michelín. Espazo, decoración e vistas 
impresionantes.

A Culler de Pau
1 estrela  Michelín. Cociña fusión do mar e da 
terra con tinguiduras xaponesas. Promesa da 
cociña galega.

Mapa da excursión
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Como chegar986 872 884 

986 741 378 986 732 275 

986 851 948 986 690 754

986 857 412
www.restaurantesolla.com

www.pepevieira.com cullerdepau.com

restaurantealameda10.com

www.5puertas.com

correo@restaurantesolla.com

reservas@pepevieira.com reservas@cullerdepau.com
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https://goo.gl/maps/VDF7oD2aWC5kCQS66
https://goo.gl/maps/MguSe1wdtxpv14XYA
https://goo.gl/maps/g9LBSNYPUbsq7QGaA
http://www.restaurantesolla.com/
http://www.pepevieira.com/
http://cullerdepau.com/
http://restaurantealameda10.com/
http://www.5puertas.com/
correo@restaurantesolla.com
reservas@pepevieira.com
reservas@cullerdepau.com
https://goo.gl/maps/Jp1h4AM1ZznqdRfE7
https://goo.gl/maps/X8v4K6JNLjHp11wk7
https://goo.gl/maps/dWWdWV6gWx9Qm1EC6

