


DE INTERESE TURÍSTICO 
BELÉN ELECTRÓNICO DE BEGONTE
Avda. de Galicia, s/n. Begonte.
http://www.belendebegonte.es/#top
Do 3 de decembro ao 28 de xaneiro.
Horario de visitas: de 11:00 a 13:00 h e de 16:00 a 19:00 h.
Do 3 ao 23 de decembro e do 7 ao 28 de xaneiro: sábados, domingos e festivos. 
Do 24 de decembro ao 6 de xaneiro: todos os días.
Cita previa grupos: 610 907 306.
Declarado de interese turístico de Galicia, móntase ininterrompidamente 

desde 1972 con pezas artesanais e mecanismos electrónicos para o seu 
movemento. 150 m2 con máis de 150 figuras.

Coordenadas: 43º 08’ 57.0’’ N, 7º 40’ 58.3’’ W

BELÉN ARTESANAL EN MOVEMENTO  
DE VALGA
Rúa Nova, Campaña. Valga.
http://belendevalga.es/
Do 4 de decembro ao 8 de xaneiro
De luns a venres de 17:30 a 20:30 h. Sábados de 17:00 a 20:30 h. Domingos e 

festivos de 12:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:30 h.
Declarado de interese turístico de Galicia, é unha das composicións do Nadal 

máis espectaculares da Comunidade galega, tanto polas súas dimensións 
como por incorporar tamén elementos da actualidade.

Tel. 630 95 25 15 / 986 55 94 56
Coordenadas: 42º 42’ 18.5’’ N, 8º 40’ 21.1’’ W

Beléns

Premendo en        pódese descargar máis información. 

https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/280382775/belen-electronico?langId=gl_ES&tp=97&ctre=261
https://www.google.es/maps/place/43%C2%B008'57.0%22N+7%C2%B040'58.3%22W/@43.1490502,-7.6833519,197m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0xdb990eae3b10e4ed!8m2!3d43.1491667!4d-7.6828611
https://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/280380392/belen-artesanal-en-movemento?langId=gl_ES&tp=97&ctre=261
https://www.google.es/maps/place/42%C2%B042'18.5%22N+8%C2%B040'21.1%22W/@42.7051182,-8.6729355,199m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x171defc5dab9befe!8m2!3d42.7051389!4d-8.6725278


A CORUÑA
BELÉN DE LA GRANDE OBRA DE ATOCHA
Baltasar Pardal Vidal, 1. A Coruña. 
Do 25 de decembro ao 6 de xaneiro. Laborables de 18:00 a 20:00 h.
Domingos e festivos (ao rematar a Misa) de 12:00 a 14:00 h. e de 18:00  

a 20:00 h.
Inaugurado en 1953 e restaurado en 2001, faise a escala do mapa de Xerusalén. 

Conta cunha superficie de 120 m2 e cunhas 150 figuras artesanais. O seu 
autor foi o artista ferrolán Camilo Díaz Baliño

BELÉN DE MUNICIPAL DA CORUÑA
Salón exposcións do Pazo Municipal. Praza de María Pita. A Coruña.
Do 9 de decembro ao 6 de xaneiro
Horario: de luns a domingo de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h  

excepto: 24 , 25 e 31 de decembro e 5 de xaneiro: 10:00 a 14:00 h.  
    1 e 6  de xaneiro: 17:00 a 21:00 h.

Neste belén aparecen representadas persoas relevantes da historia da 
cidade. Nesta edición réndese rinde homenaxe a Ramón Pérez Costales, 
médico, home de ciencia e benfeitor de Pablo Picasso nos primeiros anos 
do artista cando este residía na Coruña. 

BELÉN DE BETANZOS
Praza dos Irmáns García Naveira, Edif. Liceo-2º andar. Betanzos.
De mediados de decembro a mediados de xaneiro
De luns a venres a partir das 18:00 h.
Sábados, domingos e festivos de 12:00 a 14:00 h e partir das 17:00 h
Cita previa grupos e posibilidade de visitar noutro horario: 609 691 692 (é 

recomendable chamar a este teléfono antes de facer a visita)
Preténdese representar con narración gravada e movemento a historia, 

xeografía, etnia e actividades diversas.

BELÉN DA ORDE TERCEIRA
Capela da Orde Terceira. Ferrol.
Desde o 26 de novembro. 
Horarios:
Ata o 22 de decembro: venres, sábados, domingos e festivos, de 17:00 a 

21:00 h
Desde o 23: Todos os días de 17:00 a 21:00 h.
Realizado por Alfredo Martín. Conta con máis de 60 anos de historia e máis 

de 200 figuras con movemento.
 
BELÉN DA SOCIEDADE CULTURAL O TILO
Rúa María, 182-baixo. Ares.
Do 3 de decembro ao 8 de xaneiro.
Pechado os días 24, 25 e 31 de decembro e o 6 de xaneiro.
De luns a domingo de 16:30 a 20:00 h
Entrada de balde / grupos chamar ao tfno. 669 404 425
O Belén iniciou a súa exposición no ano 1994. Ocupa unha superficie de 70 

m2 e consta de máis de 300 figuras de barro lienzado cunha altura de 
entre 10 a 21 cada unha delas. 35 desas figuras son móbiles o que lle 
outorga unha maior espectacularidade.

Trátase dun belén de estilo hebreo no que destacan a escena do Misterio 
na que San Xosé mece ao neno Xesús nos seus brazos nun fermoso 
movemento.

BELÉN DA CATEDRAL DE SANTIAGO
Igrexa de Santo Agostiño. Rúa Travesa. Santiago de Compostela
Ata o 8 de xaneiro.
Horario: de 10:00 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h. Excepto nos horarios de 

Misa (de 12:00 a 12:30 h)
Tradicional belén da Catedral de estilo napolitano con arrededor de 500 

figuras artesanais e moitas con movemento. Ocupa uns 50 m2. Ademais 
do Nacemento de Xesús, a Anunciación aos pastores e o cortexo dos 
Reis Magos, represéntanse multitude de escenas de vida cotiá e oficios 
tradicionais. É propiedade da Catedral de Santiago, grazas á colaboración 
de Turismo de Galicia.

 
BELÉN TRADICIONAL EN SAN FIZ DE SOLOVIO
Igrexa de San Fiz de Solovio. Santiago de Compostela.
Do 2 de decembro ao 5 xaneiro.
Sábado 3 a domingo 11 decembro: 11:00 a 14:00 e 16:00 a 21:00 h.
Luns a venres, do 2 ao 23 decembro: 11:00 a 14:00 e 16:00 a 19:00 h.
Sábados, domingos e vacacións escolares: 11:00 a 14:00 e 16:00 a 21:00 h. 
Celebracións especiais: 24 e 31 decembro: 11:00 a 14:00 e 16:00 a 19:00 h. 25 

decembro e 1 xaneiro: 17:00 a 21:00 h. 
Belén cedido e montado por José Uzal dentro dunha actividade organizada 

por Turismo de Santiago- Concello de Santiago de Compostela, coa 
colaboración do Arcebispado de Santiago, o Mercado de Abastos e  o 
Colexio Maior Santo Agostiño. Máis de 200 figuras de barro e lenzo 
pintado, todas feitas a man, compoñen este nacemento que inclúe 
diferentes escenas, pezas en movemento e tamén iluminación.

 
BELÉN FAMILIAR DE CONXO
Ruela de Torrente, 6-8. Santiago de Compostela
Do 6 de decembro ata o 8 de xaneiro.
Luns a sábado: de 17:00 a 20:00 h.
Domingos e festivos: de 11:00 a 13:00 h e de 17:00 a 20:00 h.
A familia Otero Moreira abre as portas da súa casa para poder contemplar 

este belén, comezado polo pai de Paco Otero en 1945. O Belén ocupa 45 
m2 a diversas alturas. Consta de 203 pezas decorativas (casas, pontes, 
fontes....). Case 2.000 puntos de luz, 1000 figuras e 100 figuras en 
movemento. Están representadas 38 escenas bíblicas. Tels: 981521900 / 
680466876

BELÉN DA COLEXIATA DE SAR
Rúa de Sar. Santiago de Compostela
Claustro da igrexa.
Visita libre e gratuíta
Mañáns: entrada polo museo. De luns a sábado de 10:00 a 14:00 h.
Tardes: entrada pola igrexa. De 17:00 a 19:00 h.
É un Belén de 35 m2 con 300 figuras artesanais, 100 delas con movementos 

e luz. A auga e o seu movemento (muíño, fervenza e río) son naturais. 
Ten función de día e de noite, ademais de tormenta nocturna con son de 
tronos e luces de raios. 

DE BELÉN AO FINISTERRAE
Pazo da Cultura, Rua do Pan, s/n Carballo.
Do 14 de decembro ao 15 de xaneiro. 
De luns a sábado de 16:30 a 20:30 h.
Unha selección das máis de 2.500 pezas artesás que integran o Taller Museo 

Santxotena (Áraba). A exposición permite facer un percorrido ao longo das 
rutas xacobeas que conducen ao finisterrae galego. Na súa elaboración 
utilizáronse materiais como o barro, a porcelana, a miga de pan, téxtiles....



LUGO 
CONCURSO DE BELENISMO DE LUGO
Local de Afundación na praza de Santa María. Lugo. 
Pregón de Nadal o venres 21 de decembro ás 20:00 h. 
O Belén quedará instalado no patio de operacións do edificio de Afundación 

ata o 7 de xaneiro, en horario de oficina. Asociación de Belenistas de Lugo.
+info: http://asociacionbelenistaslugo.blogspot.com

VIVEIRO ANTE O BERCE
Centro histórico de Viveiro. 
Desde a ponte da Inmaculada ata o 14 de xaneiro.
Este belén a escala natural destaca pola ambientación e o seu realismo.

BELÉN DE MONDOÑEDO
Fonte Vella- Rúa da Fonte. Mondoñedo. 
Visita libre. Desde o 2 de decembro ata pasar Reis
O belén é de madeira e está iluminado. Conta tamén con tres caixas de correo  

para as cartas aos Reis Magos. 

OURENSE 
BELÉN DE ARTURO BALTAR
Espazo Expositivo Arturo Baltar. Praza de San Cosme e Damián. Ourense.
Do 17 de decembro ao 6 de xaneiro:
Todos os días de 11:30 a 14:00 h e de 17:30 a 20:30 h. 25 de decembro e 1 e 6 

de xaneiro de 17:30 a 20:30 h.
Realizado polo escultor Arturo Baltar, con figuras de barro cocido de 20 a 

25 cm, nas que se pode recoñecer populares personaxes da cidade das 
Burgas.

EXPOSICIÓN BELÉNS DO MUNDO
Sede do Bispado de Ourense. Rúa do Progreso, 26. Ourense.
Do 13 de decembro ao 5 de xaneiro: Luns a venres de 10:00 a 14:00 h.
Sábados e domingos de 11:00 a 13:00 h. 5 de xaneiro de 19:00 a 21:00 h.
Grupos concertar cita no 988 366 146
Máis de 150 beléns vidos dos lugares onde están presentes os misioneiros 

diocesanos. Cada belén representa un misioneiro, un pobo e unha cultura 
e está feito co material propio de cada país.

BELÉN DE PARADA DE SIL
Capela de San Ramón-Praza do Concello. Parada de Sil.
Dende o 1 de decembro ata o 15 de xaneiro.
Todos os días de 10:00 a 18:00 h.
Visita libre e gratuíta.
Capacidade máximo 3 persoas por visita e é necesario preguntar no 

establecemento Casa Pepe (ao lado da capela) para que faciliten 
o acceso. Máis información: 689 683 713 ou https://paradadesil.es/
Realizado por José María Campo Herrero, conta con 200 pezas en barro 
e madeira e conta cunha reprodución a pequena escala do mosteiro de 
Santa Cristina.

BELÉN DA VIRUCA
Rúa Maior. Salón Parroquial de Verín.
Desde o 8 de decembro ata o 6 de xaneiro. Tardes: 17:00 a 20:00 h.
Domingos e festivos pola mañá.
Máis de 150 m² de exposición, ducias de figuras, moitas móbiles, que 

recollen escenas bíblicas e oficios tradicionais, coa particularidade de 
contar con reproducións a man de vivendas significativas de Verín. Xunto 
ás escenas relixiosas, aparecen outras que fan referencia aos labores 
tradicionais relacionados coa comarca de Monterrei. Realizado por Viruca 
González coa colaboración dos seus familiares e amigos.

BELÉN ARTESANAL DA VEIGA
Nas rúas da localidade da Veiga
Ata o 7 de xaneiro.
A singularidade deste xigantesco belén ao aire libre está nos elementos 

naturais: troncos, pólas, xestas, madeira, cordas, teas e follas 
transformadas en figuras do reino animal propio da zona, ademais do 
Nacemento e o Apalpador. 

Na elaboración deste belén enxebre implícase a veciñanza xunto co Concello 
para conseguir este belén sostible e natural, cheo de detalles que 
sempre sorprenden.



PONTEVEDRA 
BELÉN MONUMENTAL DE VIGO
Casa das Artes. Rúa Policarpo Sanz, 15. Vigo
Do 25 de novembro ao 6 de xaneiro
De luns a xoves: de 17:00 a 21:30 h.
Venres de 11:00 a 14:00 e de 17:00 a 21:30 h.
Sábados, domingos, festivos e véspera de festivo: de 11:00 a 21:30 h.
24 e 31 de decembro de 11:00 a 19:00 h.
25 de decembro, 1 e 6 de xaneiro de 17:00 a 21:30 h.
Entrada libre. Teléfono de cita previa para visitas guiadas: 669 997 613.
A mostra, que ocupa máis de 200 m2 conta con case 200 figuras. A montaxe 

estivo a cargo da Agrupación Belenista La Morana e modelada polo 
escultor Jose Luis Mayo Lebrija, un dos belenistas máis prestixioso de 
España

LVII CONCURSO DE BELÉNS
Sala de Exposicións. Sede Afundación
Rúa Policargo Sanz, 26. Vigo
Do 1 de decembro ao 7 de xaneiro.
Horarios: 

Do 1 ao 18 de decembro, de 17:00 a 20:30 h.  (Todos os días)
A partir do 19 de decembro, de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:30 h.

Pechado: 25 de decembro e 1 de xaneiro, 5 de xaneiro (pola tarde) e 6 de 
xaneiro.

BELÉN ARTESANAL EN MOVEMENTO
Centro Neural (xefatura da policía local)
Av. Diego Sarmiento de Acuña, 4. Gondomar
Do 3 de decembro ao 8 de xaneiro.
De 11:00 a 13:45 h e de 17:00 a 21:15 h.
Pechado de mañá os días 25 de decembro, 1 e 6 de xaneiro.
Belén de 75 m2 con máis de 600 pezas deseñadas por Fernando Fdez. 

Penedo, e un centenar de figuras en movemento grazas a motores 
reutilizados.

BELÉN DE HERVILLE
Herville, Cela. Mos (A 1 km do alto de San Cosme)
Desde o 8 de decembro ata o 16 de xaneiro
Luns a venres: de 15:00 a 17:00 h.
Sábados: de 19:00 a 22:00 h.
Domingos: de 11:30 a 13:30 h e de 15:00 a 22:30 h.
24 e 31 de decembro e 5 de xaneiro de 15:00 a 21:00 h.
25 de decembro e 6 de xaneiro: de 17:30 a 21:30 h.
1 de xaneiro: pechado.
Organizado pola Asoc. Cultural e Social de Herville desde 2006, este belén 

monumental conta con 80 m2 de exposición. Entrada libre.

BELÉN DO PAZO DE MOS
Camiño da Rúa, 1. Mos
Do 1 de decembro ao 7 de xaneiro.
De luns a sábado: de 17:00 a 20:00 h.
Sábados e domingos: de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 20:00 h.
Pechado o 25 de decembro pola tarde e o 1 de xaneiro todo o día
Para visitas en grupo reservar en inscricions@pazodemos.org.

BELÉN ARTESANAL
Reitoral do Sagrado Corazón. Ponte Caldelas
Do 11 de decembro ao 5 de xaneiro
De luns a venres, de 18:00 a 20:00 h. Sábados de 11:00 a 14:00 h. e de 18:00 a 

20:00 h. Domingos, de 11:30 a 14:00 h.
O belén este ano será de estilo hebreo con máis de 20 m2   e deseñado por 

Antonio Varela e Marisol Peso. O Nacemento imita unha aldea xudía. 
 
BELÉNS DE TUI
Catedral. Tui.
Do 20 de decembro ao 8 de xaneiro.
De luns a sábado de 10:30 a 14:00 h e de 16:00 a 19:00 h. 
Domingos de 10:30 a 12:30 h e de 16:00 a 19:00h.
O nacemento está situado xunto ao retablo da Expectación. A exposición 

“Beléns do Mundo” pódese ver tamén por todas as naves da catedral. 
Visita gratuíta para residentes ou nacidos na Diocese e menores de 12 
anos. Xubilados 4,50€ e resto 5,00€. Inclúe visita a todo o conxunto.

BELÉN DA COMANDANCIA DA GUARDIA CIVIL 
DE PONTEVEDRA
Vestíbulo da Comandancia.  Rúa Domingo Fontán, 6. Poio
De luns a venres de 10:00 a 13:00 h
Visitas só grupos previa cita no: 986 857 900 
Belén que leva montando varios anos Antonio Varela Mourelle, centrado 

na etnografía e rural galegos. Conta con aproximadamente 18 m2 e 140 
pezas que, excepto as figuras, foron todas feitas a man polo autor e 
Marisol Peso. 

BELÉN DE MORAÑA
Centro Sociocultural Multiusos. Moraña.
Do 10 de decembro ao 15 de xaneiro
De 17:00 a 21:00 h
Festivos: de 12:00 a 14:00h e de 17:00 a 21:00 h
O belén, nunha sala de 130 m2 , ocupa unha superficie de 77 m2. Recrea as 

parroquias de Moraña, oficios tradicionais, edificios emblemático... Este 
ano recréase o pazo da Buzaca como elemento destacado e a capela dos 
Milagres. Realizado pola Asociación de Mulleres Rurais O Menhir.

1º OBRADOIRO DE ALFOMBRISMO DE NADAL DE GALICIA
Sala Cultural de Abanca. A Estrada.
Do 23 ao 29 de decembro.
Organizada pola Federación de Alfombristas de Galicia coa participación 

de asociacións de alfombristas da Estrada, Ames, Bueu, Burela, Moaña, 
Ponteareas e Rianxo.  
O obradoiro celebrarase o 23, de 11:00 a 19:00 h (participación gratuíta) 
e vai dirixido a que a mocidade aprenda as técnicas e o coñecemento do 
alfombrismo para garantir o relevo xeracional. As alfombras estarán ata 
o día 29.



A CORUÑA
MERCADO DE NADAL
Praza de María Pita. 
Do 2 ao 31 de decembro
Todos os días, de luns a domingo (de 11:00 a 14:00 h e de 16:30 a 21:00 h), a 

excepción do día 25 pechado, e os días 24 e 31 de 11:00 a 15:00 h.
Téxtil, bixutería, decoración, xoiería, cerámica, percusión e marroquinería 

son algúns dos tipos de produtos que se venderán nas 25 casetas que se 
instalarán en María Pita.

FERROL
MERCADO DE NADAL
Alameda de Suances
Ata o 9 de xaneiro.
Ata o 19 de decembro e do 7 ao 9 de xaneiro de 17:00 a 21:00 h 
Do 20 de decembro ao 5 de xaneiro de 10:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h

REGALARTE
Na carpa do Nadal na praza de Armas
Do 4 ao 11 decembro.
De 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.

SANTIAGO DE COMPOSTELA
MERCADO DE NADAL
Carreira do Conde: do 2 de decembro ao 5 de xaneiro. 
Área Central: do 26 de decembro ao 5 de xaneiro.
De 12:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:30 h.
Día 31 de decembro só en horario de 12:00 a 14:00 h.
Días 24 e 25 de decembro e 1 de xaneiro, pechado.
Produtos de Nadal, postos gastronomía gourmet e decoración propia da 

época (do 2 ao 23 de decembro); e artesanía, deseño e agasallo orixinal 
(do 26 de decembro ao 5 de xaneiro).

+info: www.mercadonadal.com

LUGO
XX ARTENADAL 
Praza Anxo Fernández Gómez (detrás da Casa do Concello). Lugo 
Do 17 de decembro ao 5 de xaneiro.
De 11:00 a 14:30 h e de 17:00 a 21:00 h.
O día 17 de decembro aberto só pola tarde.
Os días 25 de decembro e 1 de xaneiro, pechado.

OURENSE
MERCADO DE NADAL
Parque de San Lázaro
Do 2 de decembro ao 6 de xaneiro
Horario: luns a domingos de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 22:00 h
24 e 31 de decembro de 11:00 a 18:00 h
25 de decembro e 1 de xaneiro de 17:00 a 22:00 h

POBOADO DE NADAL
Xardíns Bispo Cesáreo 
Do 15 de decembro ao 9 de xaneiro
Polas tardes. Danza, sesións de contacontos e obradoiros de traballos 
manuais

PONTEVEDRA
XX PONTENADAL
Feira de Artesanía e Agasallo. Praza de España.
Do 16 de decembro ao 5 de xaneiro.
Excepto os días 25 de decembro e 1 de xaneiro
De 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:30 h
24 e 31 de decembro pechará ás 20:30 h

POBOADO DE NADAL
Praza da Ferraría.
Do 16 de decembro ao 7 de xaneiro.

VIGO
MERCADO DE NADAL CALVARIO
Rúa de Urzáiz, 183.
Do 3 de decembro ao 30 de xaneiro
De 10:00 a 14:00 h e de 16:30 a 21:00 h.
24 e 31 de decembro, 5 de xaneiro: de 10:00 a 18:00 h
25 de decembro, 1 e 6 de xaneiro: pechado.
Mercado con produtos de Nadal, gastronómicos, de agasallo e de artesanía 

na zona peonil do Calvario.

MERCADO DE NADAL CíES-MARkET 
Praza Compostela.
Do 20 de novembro ao 19 de decembro.

Luns a xoves: de 17:00 a 23:00 h.
Venres, sábados, vésperas de festivos e festivos: peche ás 00:00 h.

21 de decembro a 16 de xaneiro.
Luns a xoves: de 17:00 a 00:00 h.
Venres, sábados, vésperas de festivos e festivos: peche ás 01:00 h.

24 e 31 de decembro ata as 20:00 h. 5 de xaneiro ata as 22:00 h.
Orixinais casetas de madeira con produtos de artesanía, obxectos 

decorativos de Nadal, gastronomía, agasallos.

CIRCO DE NADAL
Panificadora de Vigo. Rúa de Santiago, 40.
2 de decembro a 8 de xaneiro.
Unha nutrida troupe de artistas chegados de distintos países, trasladarán 

ao público unha historia que pretende aunar a maxia do circo e do Nadal, 
para facer desfrutar ao gran público.

Información e entradas:  www.circodenadal.gal

Mercados e actividades

https://www.coruna.gal/descarga/1453821107391/UnNadalMoiNoso.pdf
https://visitferrol.com/navidad/?lang=gl
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/7/1/9/4/0_8bf3967457b01db/71940_1d1e26b27172019.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100066850470355
https://ourense.gal/media/uploads/2022/11/30/01_ProgramaNadal.pdf
https://www.turismo.gal/osdam/filestore/7/1/9/2/8_3c6ec60ac43013a/71928_fee2301b0b48b80.pdf
https://hoxe.vigo.org/actualidade/navidad_mercados.php?idpoi=3508&lang=gal
https://hoxe.vigo.org/actualidade/navidad_photocalls.php?idpoi=3496&lang=gal
http://circodenadal.gal/


Artesanía

Cidade da Cultura
NADAL NO GAIÁS  
Do 16 de decembro ao 8 de xaneiro
+info: https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/nadal-no-gaias-2022

O BOSQUE DE PAPEL 
Museo Centro Gaiás
Do 16 de decembro ao 6 de xaneiro. De 10:00 a 20:00 h.
24 e 31 de decembro de 10:00 a 14:00 h
Pechado 25 de decembro e 1 de xaneiro
Este ano a decoración de Nadal escapa do contexto nórdico e está 

ambientada máis en Galicia e nas nosas paisaxes, que se recrearán con 
figuras de papel e cartón en forma de árbores e animais como coellos ou 
raposos, formando un bosque. 

FACTORíA DE ADORNOS
Museo Centro Gaiás, andar 0
16 ao 30 de decembro. Agás 19, 20, 21, 24 e 25 de decembro.
De 17:00 a 19.00 h
Acceso libre. Nenas/os a partir de 6 anos de idade, acompañados dunha 

persoa adulta 
Unha fábrica de adornos de Nadal co papel como materia prima e o origami 

como técnica.

GALIVERSO DE NADAL
Museo Centro Gaiás, andar -1.
Do 2 ao 5 de xaneiro. De 11:00 a 14:30 h e de 16:00 a 20:00 h
Aceso libre. A partir de 6 anos de idade. A cativada de 6 a 11 anos accederá a 

cunha experiencia de realidade virtual única, adaptada e segura. 
O Galiverso trasládase ao andar -1 do Museo Centro Gaiás para traernos 

novas experiencias de realidade virtual vinculadas ao inverno e ás 
celebracións propias destas festas.

VIII MERCADO DE NADAL “A TRASTENDA DE NICOMEDES”
Sala Multiusos do Concello de Viveiro, Praza Maior. Viveiro.
Do 20 de decembro ao 4 de xaneiro.
Horario de 11:00 a 14:00 h e de 17:00 a 21:00 h.
Os días 24 e 31 de decembro o horario será de 11.00 a 14:00 h e de 17:00 a 

20:00 h.
Os días 25 de decembro e 1 de xaneiro o horario será de 18.00 a 20:00 h.
 

MERCADO DA ESTRELA 
Santiago de Compostela
Feira Creativa de Agasallos en San Martiño Pinario e no Centro Obra Social 
Abanca na Praza de Cervantes.

Do 16 ao 18 de decembro.
Venres, de 16:00 a 21:00 h. 
Sábado e domingo, de 11:00 a 21:00 h.

Oferta musical e gastronómica na praza 8 de marzo
A Feira Creativa poderá visitarse no 2º andar do Centro Social Abanca na 

Praza de Cervantes, no claustro procesional do mosteiro de San Martiño 
Pinario e na “Hospedería San Martín Pinario” de 17:00 a 21:00 h o venres 
16 e de 11:00 a 21:00 h o sábado 17 e domingo 18 de decembro.

A zona Foodtruck con DJs e oferta de restauración instalarase na praza 8 de 
Marzo desde o venres 16 ás 14 h.

A pista cuberta do Centro Don Bosco actuacións musicais, o Bingo de Nadal, 
o Fotomatón Estreleiro e a Cantina Gourmet desde o venres 16 ás 19:00 
h.

Máis info: https://es-es.facebook.com/mercadodaestrela/

https://www.cidadedacultura.gal/gl/evento/nadal-no-gaias-2022
https://www.facebook.com/people/A-Trastenda-de-Nicomedes-Mercado-de-Nadal-Viveiro/100076061132355/?paipv=0&eav=AfaJ8HY1S8DM8805tIoG8QOkSjKeT9dTXMZs9MbQK7sqPunR4F6QRpOtGF528VVQcl0&_rdr
https://www.santiagoturismo.com/axenda-cultural/11-edicion-mercado-da-estrela
https://artesaniadegalicia.xunta.gal/gl





