
Distancia: km (16 lineal, en coche) + camiñadas
Dificultade: baixa
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COSTA DE NOIA 

1-Praia Boa Grande
2-Punta Redondelo
3-Praia Boa Pequena
4-Punta Mexilloiro
5-Punta Concharrao
6-Viñas Novas
7-Praia do Testal
8-Punta do Testal e porto
9-Ribas Altas
10-Esteiro do Tállara e Traba
11-NOIA
12-Abruñeiras
13-Praia da Barquiña
14-Punta da Barquiña
15-Punta Paralada
16-A Saíña. Punta Peón
17-Esteiro do Tambre
18-Ponte Nafonso
MSL-Monte San Lois
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NOIA

O concello de Noia está situado no fondo da ría de Muros e Noia, entre a desembocadura do Tambre, e a 
Punta do Cabalo Baixo. Ten unha costa baixa e protexida, onde alternan rochedos con areais e esteiros 
dunha grande riqueza biolóxica que da lugar a importantes bancos marisqueiros. O patrimonio natural está 
asociado ao río Tambre, protexido no LIC “Esteiro do Tambre” e no espazo municipal “Devesa de Nimo”.



PERCORRIDO
Moitos puntos da costa de Noia non teñen acceso doado ao 
ser un litoral no que abondan os esteiros e lameiras.
Propoñemos un curto percorrido cun vehículo que se 
completa con camiñadas, máis ou menos longas en función 
do tempo que se lle queira dedicar. É importante facer o 
roteiro coa marea baixa para ver mellor a costa, en especial 
os amplos areais que quedan ao descuberto co debalo da 
marea.
Comezamos en Boa desde onde nos achegamos ás praias 
Boa Grande e Pequena separadas pola punta Redondelo. 
Volvemos á estrada e desviámonos á praia e porto do 
Testal, onde se coíncide con día de traballo podemos ver a 
actividade marisqueira e da lonxa. A seguinte parada é a 
vila de Noia onde cruzamos os ríos Tállara e Traba, cos seus 
amplos esteiros. Aquí podemos camiñar pola beira do mar 
ou meternos no casco histórico para coñecer as casas 
tradicionais e algúns monumentos. 
Continuamos a viaxe pola estrada de Serra de Outes e 
collemos o desvío á Barquiña e Punta Paralada, e de novo 
na estrada, seguimos ata a Ponte Nafonso, na 
desembocadura do Tambre, linde do concello e punto final 
do percorrido.
Se dispoñemos de tempo podemos completar a viaxe 
subindo ao monte San Lois, un espléndido miradoiro sobre 
Noia e a ría. Pódese facer a subida a pé desde distintos 
puntos ou en coche por Taramancos.

A ría de Muros e Noia ábrese entre Monte Louro, ao norte e o cabo 
Corrubedo, ao sur, orientada seguindo unha fractura con orientación SO-

2NO. Ten 18 km de lonxitude e unha superficie de 125 km . Os 
sedimentos dos numerosos ríos que desaugan na ría orixinan extensos 
areais e zonas fangosas que quedan descubertas na baixamar e dan 
lugar a ricos bancos marisqueiros.

Vista aérea da costa de Noia desde a praia de Boa Grande 
ata a punta do Testal.

Monte de San Lois

Vista de Noia e parte da ría desde o monte de San Lois



1-Praia Boa Grande 3-Praia Boa Pequena

4-Punta Mexilloiro

6-Piñeiro manso de 5,9 m de perímetro a carón da
praia de Viñas Novas

7- Praia do Testal, de 1850 m de lonxitude. Un dos 
mellores bancos marisqueiros da ría de Noia.

Berberechos (Cerastoderma edule). Os areais 
do fondo da ria de Noia son importantes 
bancos marisqueiros nos que destaca, sobre 
todo, a produción de berberechos.



9-Ribas Altas

10-Esteiros do Tállara e do Traba

8-Punta do Testal e porto

11-NOI. Unha antiga vila mariñeira que conserva 
un fermoso casco histórico, declarado Conxunto 
Histórico Artístico en 1981, e acolle importantes 
restos arqueolóxicos e boas representacións da 
arte románica e gótica.



Vista aérea desde a Punta Mexilloiro ata o fondo da ría de Noia. 
Na outra banda da ponte en construción As Abruñeiras.

13-14-Punta e praia da Barquiña 15-Punta Paralada

16-A Saíña. Punta Peón



17-Esteiro do Tambre

18-Ponte Nafonso. Construída na Idade media 
substituíndo a comunicación das dúas beiras por barca. 
Foi sometida a diversas reformas ata o século XX. 
 

Femia de lavanco con crías.
Os fondos mariños da ría, dos esteiros e marismas son un 
hábitat excelente para multitude de invertebrados e para a 
cría de peixes. Nesta zona concéntranse numerosas aves 
acuáticas, especialmente nos pasos invernais. As aves 
sedentarias máis comúns son a pita de auga, o mergullón 
pequeno e o lavanco real.
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