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visitas l
guiadas

roteiromuseo
das Mariñas

Unha completa explicación de todo o 
Museo dás Mariñas. Aínda que noutras 
rutas se inclúen partes do devandito 
museo nesta ocasión se trata de 
explicar a fondo tanto o edificio onde 
se encontra (cuxa orixe foi convento 
de monxes Dominicos) como de toda a 
colección que alberga. 

Una completa explicación de todo el 
Museo das Mariñas. Aún que en otras 
rutas se incluyen partes de dicho museo 
en esta ocasión se trata de explicar 
a fondo tanto el edificio donde se 
encuentra (cuyo origen fue convento de 
Dominicos) como de toda la colección 
que alberga.

organiza
Oficina de Turismo de Betanzos

inscrición gratuita
inscrición previa, prazas limitadas
Oficina de Turismo 
Teléfono 981 776 666 
turismo@betanzos.dicoruna.es
(a organización resérvase o dereito de modificación ou anulación 
por motivos xustificados ou causas meteorolóxicas)

día

hora

lugar (punto de encontro para a saída)

Folleto impreso nun papel elaborado con 
fibras recicladas de residuos de produción. 
A tonalidade natural débese á ausencia de 
branqueantes ópticos no proceso. Na súa 
fabricación redúcese o consumo enerxético, 
utilízase menos auga e as emisións de CO2 
son menores. Recíclao despois de lelo.

Visita guiada Ruta do  
Casco Histórico  l

Organiza 
Oficina de Turismo do
Concello de Betanzos 
Punto de saída
Estatua dos Irmáns García 
Naveira
+ info/inscricións
É necesario inscribirse 
previamente. 
Prazas limitadas
Oficina de Turismo
Praza Galicia, 1
r 981 776 666 / 638 543 169
turismo@betanzos.gal
Twitter: @turismoBetanzos
Hora 
11:00 h

3, 10 e 31 ago.

O casco histórico de Betanzos (conxunto 

histórico-artístico dende 1970) conta con dous 

monumentos nacionais, as igrexas de Santa 

María do Azougue e San Francisco. Percorrendo a 

cidade medieval, única de Galicia con tres portas 

medievais, coñeceremos a súa historia, feitos 

curiosos e visitaremos os principais monumentos.

Concello de Betanzos

visitas l
guiadas

roteirocasco 
histórico

O casco histórico de Betanzos, 
(conxunto histórico-artístico dende 
1970) conta con dous monumentos 
nacionais, as igrexas de Santa María do 
Azougue e San Francisco. Percorrendo 
a cidade medieval, única de Galicia con 
tres portas medievais, coñeceremos 
a súa historia, feitos curiosos e 
visitaremos os principais monumentos.

El casco histórico de Betanzos, (conjunto 
histórico-artístico desde 1970) cuenta 
con dos monumentos nacionales, las 
iglesias de Santa María del Azogue y 
San Francisco. Recorriendo la ciudad 
medieval, única de Galicia con tres 
puertas medievales, conoceremos su 
historia, hechos curiosos y visitaremos 
los principales monumentos.

organiza
Oficina de Turismo de Betanzos

inscrición gratuita
inscrición previa, prazas limitadas
Oficina de Turismo 
Teléfono 981 776 666 
turismo@betanzos.dicoruna.es
(a organización resérvase o dereito de modificación ou anulación 
por motivos xustificados ou causas meteorolóxicas)

día

hora

lugar (punto de encontro para a saída)

5, 12, 19 e 22

11:00 h

Estatua Irmáns García Naveira



Exposición Cartelismo no 
San Roque l

Organiza
Concello de Betanzos 
Lugar
Sala de Exposicións Jesús Núñez 
Edificio Liceo  
Horario 
de 10:00 a 14:00 h e 
de 18:00 a 20:00 h 
días laborables 
de 11:30 a 14:00 h 
os sábados

do 6 ao 31 ago.

Concerto Cidade de 
Betanzos l

l no que intervirán a 
Agrupación Musical Carlos Seijo, 
a Coral Polifónica de Betanzos e 
a Banda Municipal de Música do 
Concello de Betanzos
Lugar
Igrexa de Santiago 
Hora 
21:00 h

13 ago.

Obradoiro Mecanografía 
para nenos e nenas l

Organiza 
Concello de Betanzos
Lugar
Aula da CeMIT 
Emilio Romay, 1
Horario 
de 10:00 h a 12:00 h
+ info/inscricións
ata o día 30/07 na propia aula, 
r 981 770 011 ext. 2401
cemit.betanzos@xunta.es
https://cemit.xunta.gal/es/centro/15

1, 2 e 3 ago.

Obradoiro Non o tires, 
véndeo l

Organiza 
Concello de Betanzos
Lugar
Aula da CeMIT 
Emilio Romay, 1
Horario 
de 10:00 h a 11:30 h
+ info/inscricións
ata o día 20/08 na propia aula, 
r 981 770 011 ext. 2401
cemit.betanzos@xunta.es
https://cemit.xunta.gal/es/centro/15

24 ago.
Obradoiro Internet for kids 
l

Organiza 
Concello de Betanzos
Lugar
Aula da CeMIT 
Emilio Romay, 1
Horario 
de 12:00 h a 14:00 h
+ info/inscricións
ata o día 30/07 na propia aula, 
r 981 770 011 ext. 2401
cemit.betanzos@xunta.es
https://cemit.xunta.gal/es/centro/15

1, 2 e 3 ago.

Mostra Libros para o lecer 
l

Organiza
Concello de Betanzos 
Lugar
Biblioteca Municipal 
Alfonso Castelao
Horario
de 09:00 h a 14:00 h 
de luns a venres 
de 10:30 h a 13:00 h 
os sábados

do 1 ao 31 ago.

A.18

BIENAL DE 
PINTURA 
BALCONADAS

do 20 de xul. ao 28 de ago.
Exposición
nos diferentes balcóns do casco histórico 

13 de ago.
Entrega de premios
Sala Capitular 
Casa do Concello de Betanzos
Hora
20:30 h

Organiza
Concello de Betanzos

Exposición colectiva 
titulada Paseo atlántico 
l

l do Grup Raima Valencia
Organiza
Concello de Betanzos
Lugar
Sala de Exposicións Jesús Núñez 
Edificio Liceo
Horario
de 10:00 a 14:00 h e 
de 18:00 a 20:00 h días laborables 
de 11:30 a 14:00 h os sábados

ata o 2 ago.

Exposición de obra gráfica 
titulada Plantigrafías 2018 
l

l do artista betanceiro 
Jesús Núñez
Organiza
Concello de Betanzos
Lugar
Sala de Exposicións Temporais 
da Sede da Fundación CIEC
Horario
de martes a sábado
de 10:00 h a 14:00 h e 
de 16:00 h a 20:00 h

ata o 29 de sep.

Concello de 
Betanzos +info en www.betanzos.net

fecha

lugar

hora

organiza

Título principal
con cuatro líneas
de texto editables
por el redactor

septiembre 2016

Centro social de As Angustias

09:00 h a 21:00 h
09:00 h a 21:00 h
09:00 h a 21:00 h
09:00 h a 21:00 h

40

Concello de Betanzos
Concello de Betanzos
Concello de Betanzos

do 14 ao 25 ago.

SAN
ROQUE

18FESTAS
PATRONÁIS
DE INTERESE 
TURÍSTICO


