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COSTA DE MARÍN 

Distancia: 12 km (lineal) + camiñadas
Dificultade: baixa

1-MARÍN. Porto.
2-Punta Debaixo dos Pinos
3-Praia de Portocelo
4-Punta Rabuñagatos
5-Praia de Mogor
6-Punta da Moa
7-Cova da Moa
8-Punta Con de San Blas
9-Praia de Aguete
10-Porto de Aguete
11-Petón do Chirleu. 
12- Praia Niño do Corvo.
13-Punta Chirleu
14-Punta Casas Chaparro
15-Praia e punta de Loira
16-Punta Pescante 
      (Monte Sobareiro)
17-Raxa da Cova
18-Praia da Cova
19-Punta Papameniños
20-Punta Riscada
21-Illote Pinela.  
      Praia de Teoira/A Ribeira.
22-Illa do Santo do Mar/
      San Clemente. Punta de Casás.
23-Praia do Santo
24-Praia da Coviña
25-Punta Lapamán
26-Praia Lapamán
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O concello de Marín está situado na zona central a península do Morrazo, na banda sur da ría de Pontevedra. Conta con 10 km 
de costa que limitan o concello polo noroeste e na que alternan enseadas, praias e cantís. 
As principais actividades son as pesca, o marisqueo, os servizos e as industrias relacionadas co mar. Na cidade de Marín 
atópase un importante porto pesqueiro e comercial.
Acolle importantes restos arqueolóxicos (petróglifos, castros, mámoas, dolmes, restos romanos, salgas, portos tradicionais, 
igrexas, hórreos, pazos, muíños...
Propoñemos un roteiro de interese paisaxístico e natural, combinando viaxes en coche con pequenas camiñadas, en función do 
tempo que lle queiramos dedicar. Unha sucesión de puntas rochosas e seos nos que se acollen os areais. Unha boa parte é 
accesible en coche, pero a outros moitos lugares so se pode acceder a pé.
As puntas son todas de forte pendente, ou paredes verticais, e están ocupadas por plantacións de piñeiros e eucaliptos, e o 
resto do espazo, a non ser os areais e non sempre, está privatizado ata máis alá da liña da marea, algúns tan alá que teñen 
lapas e arneiróns asentados nos muros de contención.



PERCORRIDO
Desde Marín collemos pola estrada de Bueu e na saída unha 
estreita, apegada ao peche da Escola Naval, que vai achegada 
á costa e que nos permite facer o percorrido dunha praia á 
outra (Portocelo, Mogor) ata Aguete. Desde Aguete hai que 
subir ao Seixo, á estrada principal, e un pouco adiante coller 
o desvío sinalizado á praia de Loira. De Loira volvemos á 
estrada ata atopar outro desvío sinalizado á praia do Santo, a 
Teoira  ou á praia da Coviña, aquí o difícil é circular por 
camiños-rúa laberínticos, valados e con circulación de dobre 
sentido nos que resulta imposible atopar un sitio onde deixar 
o coche. Desde estas praias xa se vai á de Lapamán, que está 
case ao pé, por unha estradiña interior.

Ría de Pontevedra. É a máis pequena das rías baixas e ábrese, seguindo unha 
fractura con dirección SO-NE, entre as puntas de Cabicastro, ao norte e o o cabo 
Udra, ao Sur. Está separa da da ría de Vigo pola península do Morrazo. O río máis 
importante que desauga nela é o Lérez e do Castrove e Domaio baixan pequenos 
regatos. É unha ría moi poboada e con intensa actividade pesqueira, marisqueira e 
industrial. 

1-MARÍN. Porto.

Vista da cidade de Marín 

Asteleiros no porto de Marín.

Vista da ría de Pontevedra desde o alto do Castrove.



2-Punta Debaixo dos Pinos

3-Praia de Portocelo

4-Punta Rabuñagatos

5-Praia de Mogor
Petroglifos de Mogor, declarados Ben de Interese cultural 
en 1975.A carón da praia hai un centro de Interpretación 
dos petróglifos e un pqueno roteiro guiado.



6-Punta da Moa

7-Cova da Moa

8-Punta Con de San Blas

9-Praia de Aguete

Punta da Moa

10-Porto de Aguete



10-Porto e enseada de Aguete

11-Petón do Chirleu. 12- Praia Niño do Corvo.

13-Punta Chirleu

14-Punta Casas Chaparro 15-Praia de Loira



Praia e rego de Loira 

Rego de Loira 
Punta de Loira

Punta de Loira



16-Punta Pescante (Monte Sobareiro)

Vista desde Teoira:
Puntas Riscada
e Pescante.

20-Punta Riscada

Vista dos montes Sobareiro e da Cova, e Teoira



22-Illa do Santo do Mar e punta de Casás.

23-Praia do Santo

21-Illote Pinela

Praia da Ribeira de Teoira 

Illa do Santo do Mar ou de San Clemente. 
É accesible coa marea baixa.
Conserva os restos dunha antiga capela.

Praias do Santo e da Coviña



Praia e punta de Lapamán e illa do Santo do Mar

Punta Lapamán

25-Punta Lapamán
24-Praia da Coviña
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