Cada vez son máis os peregrinos seducidos pola
frondosidade que lles ofrece esta derivación do

TOURO

Camiño Francés. A súa beleza paisaxística, xunto á
tranquilidade que ofrece en todo o seu percorrido,
fan do Camiño do Holandés unha nova maneira de
entender a tan anhelada chegada a Santiago de
Compostela.

GALICIA

Touro é camiño
O Camiño do Holandés

Acredita o teu paso polo

Bo camiño

Camiño do Holandés

E non esquezas deixar a túa pegada no
Rexistro Oficial do Peregrino

Camiño do Holandés

El Camino del Holandés

Patrimonio natural, etnográfico, arquitectónico…
son moitos os elementos que nos sorprenderán ao
percorrer calquera camiño parroauial: fervenzas e
remansos, muíños e pesqueiras, igrexas e pazos,
sen esquecer a gran riqueza floral e faunística que
caracteriza este espazo.
Tradición, cultura, artesanía,
natureza e unha longa lista de
oficios, recursos e
historias asociadas a este
grandioso río únense para conformar o Centro de
Interpretación Río Ulla.

Rúa Isabel II-26
15822 Fonte Díaz
www.concellodetouro.com
correo@concellodetouro.gal

Desfruta da fascinante riqueza
patrimonial do concello

Vivir Touro é sentir

A perfecta combinación entre
patrimonio natural e cultural

Fragas de Touro. Foto de E. Maldonado

Imaxe da guía máis popular:

Como unha derivación do tan afamado Camiño
Francés, o Camiño do Holandés atravesa o concello de Touro de nordés a suroeste, penetrando
por Arzúa para continuar por Boqueixón cara a
Santiago, transcorrendo polas parroquias de Beseño, Quión, Touro, Loxo e Prevediños.

Clemens Sweerman

St. Jacobs fietsroute

O CAMIÑO DO HOLANDÉS

Nesta última temos dúas posibilidades, tomar por
Quintas cara a Gastrar ou continuar pola parroquia do Vilar. Uns 30 km nos que provoca gozar
de paradas tales como a capela e fonte de Santa
Isabel de Beseño; a igrexa de San Félix de Quión;
a de San Xoan de Touro; Santa María de Loxo e a
capela de San Sebastián; capela, fonte e área recreativa de Brandelos ou a igrexa de San Miguel
de Vilar.
Un novo camiño na procura de inéditas experiencias que se acompañan da calor e a hospitalidade
das súas xentes e unha rica gastronomía chea de
tradición.
Goza do camiño e explora todas as súas posibilidades.
Touro agarda a túa chegada.

www.touroturismo.com
turismo@concellodetouro.gal

Oficina de Turismo
Rúa Isabel II-26

Para tomar algo: 1 Mesón Fonte Díaz ║ 2 A Peneira║3 Casa Varela║4 J.
Pardo ║ 5 Carpe Diem ║ 6-7 Nito║

15822 Fonte Díaz
981 814 566

Comer: 8 Parrillada Remesquide║9 Restaurante O Barranco ║10 Casa Louzao ║11 Casa Taboada║12
Restaurante O Castro║13 Café Bar O Empalme║
Durmir: 15 A Pena de Augasantas║16 Casa Miguez║17 Divina Pastora║18 Pazo de Andeade║

