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MARÍN

Directorio

Concello de Marín

Avenida de Ourense, s/n

36900 Marín, Pontevedra

986 88 03 00

http://www.concellodemarin.es/



2

Distancias

Terras de Pontevedra:

Campo Lameiro 30km

Cotobade 18km

Marín 0km

Poio 15km

Ponte Caldelas 23km

Pontevedra 8km

Vilaboa 15km

Galicia:

A Coruña 140km

Ferrol 160km

Lugo 200km

Ourense 120km

Pontevedra 8km

Santiago de Compostela 71km

Vigo 31km
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Contorno Praza de Abastos

Rúa Secundino Lorenzo Acceso á Praza de Abastos

Praza de Abstos, interior Praza de Abastos, postos

Cruzamento rúa Lameira Cruzamento rúa Lameira
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Contorno Praza de Abastos Contorno Praza de Abastos

Contorno Praza de Abastos Contorno Praza de Abastos

A zona da Praza de Abastos, coñecida como A Lameiriña, ten beirarrúas

anchas, vaos peonís ben resoltos –un deles con varanda lateral- e prazas de

aparcamento reservadas para vehículos de persoas con mobilidade reducida.

Conta igualmente con bancos nas áreas de sombra e boa conexión, tanto

peonil como vehicular, coa avenida de Ourense cara á Alameda.

A Praza de Abastos é un mercado tradicional, ben arranxado, que permite

realizar compras en comercio de proximidade e adquirir os produtos máis

frescos da Ría de Pontevedra.
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Alameda

Veladores Vista xeral

Fonte, veladores Vista xeral

A Alameda é un espazo amplo, reservado á mobilidade peonil, con beirarrúas

de paseo, fontes, pérgola de música, árbores, parcelas de herba e bancos.

Inclúe, a maiores, unha importante zona de restauración e lecer. Hai varios

veladores, cos servizos habituais de hostalería, e espazos públicos que, na

primavera e verán, aprovéitanse para realizar espectáculos, actividades

culturais, e de participación cidadá.
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Contorno Avenida de Ourense-Escola Naval

Avenida de Ourense Prazas de aparcamento reservadas

A Avenida de Ourense é a continuación da Avenida Marín, a partir da Lonxa, e

coincide coa estrada PO-11, que percorre lonxitudinalmente a banda litoral do

núcleo urbano.

Trátase dun paseo continuo, sen cruzamentos, que limita o bordo das

instalacións portuarias. Ofrece unha lonxitude de máis de 2km, apta tanto para

camiñar a modo como para o adestramento diario de carreira e fondo.

Hai catro prazas de aparcamento reservadas para vehículos de persoas con

mobilidade reducida no contorno do Centro Universitario da Defensa.

A Escola Naval non é visitable, exceptuando as xornadas de portas abertas.
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Praia de Portocelo

Prazas de aparcamento reservadas Vao peonil

Rampla, vista cara á beirarrúa Rampla, vista cara á praia

A zona das praias está continuando pola PO-11 ata a C-550, que é a estrada

que bordea a costa de Marín ao carón do mar.

Dispón de dúas prazas de aparcamento reservadas para vehículos de persoas

con mobilidade reducida, vao peonil adaptado e rampla entre paseo marítimo e

areallo.


