
Ven a visitar 
Foz!!!

 

VIAXANDO
POLO
MUNDO

Descubre novas
aventuras

 UN LUGAR MOI
MÁXICO



Foz
 

-Foz
-Cangas
-Fazouro

-Nois
Vilaronte

-Santa Cilla
-San Martiño

-Cordido
San Acisclo

·Parroquias:



PRAIAS DE FOZ
-A Areoura

- A dos Xuncos
-A das Polas
-Arealonga

-A Pampillosa
-Peizás
-LLas

-A Rapadoira



-Igrexa de S.Martiño (San Martiño)
-O porto (Foz)

-A Casa da Cultura (Foz)
 -A Xica (Foz)

-Capela do Bispo Santo (Foz)
-A Frouxeira (Santa Cilla)

-Os Castros (Fazouro)
-Serra de madeira antiga (Vilaronte)

-Igrexa de San Xiao (Nois)

LUGARES HISTÓRICOS:
En Foz pódense encontrar moitos lugares
antigos que podes ir visitar e sacar fotos!



En Foz podes encontrar cousas moi antigas
e moita cultura interesante:

 
-O museo do Cenima, para ver pinturas e

esculturas de artistas moi famosos.
-O torque de Marzán (encontrárono en
Marzán e actualmente está no Museo

Provincial de Lugo)
-En Cangas o máis famoso é o Reloxo de Sol
- En S. Martiño podes encontrarte co Espazo

Caritel, para gozar da natureza
-En Foz, no peirao, debaixo da igrexa, podes

encontrar o mural de "Rente ao Mar" para facer
fotos!!

-E ao lado da Escola de Música podes ver a
famosa "Xica" moi preto da praia da Rapadoira

PARA INTERÉS CULTURAL:



     -O día da bicicleta
-Run Foz Run

 
E podes facer deportes acuáticos:

-Surf
-Padel-surf
-Caiac

-Motos acuáticas
- Buceo

Ou tamén podes tirarte en parapente

RUTAS/DEPORTE:        
En Foz podes facer deporte por

lugares moi máxicos:

-Mina de Caolín (Vilaronte)
- Cornería - Virín (Vilaronte)
- Ruta do río Ouro (Fazouro)

-Pico da Lebre (Foz)
- Rutas das praias (Foz)
-Paseo de Malates (Foz)

- Ruta de San Rosendo (Foz)
-
 

          Tamén temos días de deporte  
e carreiras:



Tamén, temos días específicos e festas
dedicados á nosa gastronomía:

 
-A festa do chícaro

-Festa da zorza
-Foz market

-Ruta das  tapas
-A festa da sardiña

-A churrascada
 

E ademais, todos os martes do ano, no peirao de
Foz podes encontrar o mercado, cheo de postos

tanto de comida como de roupa e artesanía.
Alí tes os produtos máis típicos de Foz!!

 

GASTRONOMÍA:         
En Foz podes encontrar moitos

lugares onde xantar. Ven visitalos!!!
 

Temos moita variedade de
restaurantes, tanto como pescado

ou carne, e tamén moitas cafeterías
e panadarías.

Os pratos máis típicos
son:

-O caldo galego
-O polbo

-O berberecho
-Carne ao caldeiro 

-Caldeirada de peixe
E para doce a Zapata de

San Gonzalo e a Torta
Normanda



FESTAS:                         
En Foz podes atopar diversas festas durante todo o

verán, para ir e pasalo xenial!

-Festa de Santiago Apóstolo
-San Campio
-O Carme

-San Lourenzo
-A Normanda

-O Carnaval de Foz
-Concentración de vehículos antigos

-San Xoán
-O Pilar

-Festas do Peregrino
-San Xoán de Cangas

-San Martiño
-O Bispo Santo

-A Magdalena
-A Festa das flores

-A festa parroquial de Nois

-San Xiao
-San Roque

-Festa da malla
-San Acisclo

-Festa das Abelairas
-Corazón  de Xesús

-O Santo
-E a Feira do libro



Ven visitar Foz, pasaralo
xenial!!!!Esperámosvos!

 
 
 
 
 
 

Dende a axencia: Viaxando polo mundo


