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Horario de inverno 
Martes a venres:  
10.00 a 14.00 e 16.30  
a 19.30 horas 
Sábados e festivos:  
10.30 a 14.00 e 16.30  
a 19.30 horas
Domingos:  
10.30 a 14.00 horas

Horario de verán 
Luns a venres:  
10.00 a 14.00 e 17.00  
a 20.00 horas 
Sábados, domingos  
e festivos: 10.30 a 14.00  
e 17.00 a 20.00 horas

FEADER:
Europa inviste no rural CONCELLO DE

CAMBADOS

"O conxunto tal vez 

mais bonito e señorial  

entre as pequenas poboacions  

de Galicia"

Ramón Otero Pedrayo, escritor

,

,

Interior do Pazo de Fefiñáns

Cambados Enoturismo é unha plataforma de promoción do enoturismo promovida 
polo Concello de Cambados, e financiada con fondos euopeos a través do Grupo 
de Desenvolvemento Local - GDR O Salnés. Está orientada a dinamizar a cultura do 
viño como un atractivo turístico de interese para este territorio e a súa contorna.

Amplía información visitando a web: www.cambadosenoturismo.com
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Conxunto histórico artístico

S
ituado nas Rías Baixas, á beira da ría de 
Arousa, encóntrase unha das xoias que 
esconde Galicia, a vila de Cambados. 

Considerada como un auténtico museo ao 
aire libre esculpido en granito, atesoura un 
dos conxuntos históricos mellor conservados 
da nosa comunidade autónoma pola 
infinidade de pazos señoriais, rúas nobres, 
monumentos, esculturas,… 

Cambados posúe un conxunto histórico 
declarado Ben de Interese Cultural que nace 

da fusión de tres vilas históricas que seguen 
mantendo a súa autenticidade. Fefiñáns, 
cun marcado carácter nobre; Cambados 
coas súas fermosas prazas, rúas e ruínas 
do cemiterio e monumento sacro de Santa 
Mariña Dozo; e o carácter eminentemente 
mariñeiro de San Tomé. 

Todo isto sumado á gastronomía, ao viño 
Albariño, e á hospitalidade dos cambadeses 
fan de Cambados un lugar único para gozar 
en calquera época do ano.

Torre de San Sadorniño (s. X)

Vila de San Tomé

Ruínas de Sta. Mariña Dozo (s XV),  
monumento nacional

Interior do Pazo de Fefiñáns Zona histórica

Praza de Fefiñáns

Igrexa de San Bieito

Arco do Pazo de Fefiñáns

Paseo marítimo

Muíño das  
Mareas da Seca

Casa señorial

"Cambados e un museo 

de arte ao aire libre ou 

como unha composicion 

de orfebreria en pedra 

labrada, que descobre os 

seus encantos a quen  

o visita"
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