
 
 

 
 

“CARA AO MUSEO DO MAR DE 
GALICIA” 

Actividades do Día Internacional dos 
Museos 2011 

 

Para celebrar o Día Internacional dos Museos (DIM) o Museo do Mar de 

Galicia e Salinae ofertan a posibilidade única de achegarse ás 

instalacións de Alcabre desde o centro de Vigo, a través dunha ruta 
marítima guiada. As explicacións, tanto históricas como 

medioambientais por parte de especialistas en Historia e Ciencias 

Mariñas, farán desta travesía un momento para a memoria e o lecer. 



 

Pola mañán as actividades comezarán en Salinae, onde os xogos 

romanos sairán a rúa para trasladarnos a esta antiga época histórica, 

recordando moitos daqueles que perduraron no tempo. 

Seguindo a pegada dos romanos chegaremos ata a Estación Marítima e 

alí embarcaremos “Rumbo ao Museo” para continuar cos xogos, esta 

vez na praia. 

 

Asemade inauguraremos dúas novas exposicións de fotografía, unha 

sobre a Antártida e outra sobre acuicultura. 

 

A oferta lúdica da tarde, para todos aqueles que non embarquen pola 

mañá,  inclúe para os máis pequenos o espectáculo “Cantando baixo o 

mar”, un conto musical dirixido a familias con nen@s de 0 a 7 anos e a 

proxección de dous documentais  producidos polo Museo do Mar; 

“Memorias da salazón” e  “Botas de Bueu” en diferentes espazos do 

museo. 

A última hora da tarde presentarase en exclusiva o filme gañador do 

Festival de Cine Submarino de Donosti “O mar do fin do mundo” no que 

se poden ver imaxes inéditas sobre os fondos da Ría de Vigo.   



Programación  HORARIOS DOS BARCOS  

• Saídas desde a Estación Marítima (Peirao dos barcos a Cangas) 

Mañán ás 12:30h 

Tarde ás 17:30h 

 

• Regreso desde o MdoM 

Mañá ás 14:15h 

Tarde ás 20:30h 

 

[NOTA: Poderase embarcar pola mañá e regresar no último barco de 

volta, sempre e cando haxa diponibilidade de prazas] 

 

 HORARIO DE ACTIVIDADES SALINAE 

11.00 h. - 14:00h  Salinae “Ludi Romani” e visitas á salina. 

12:00 h. - 12:30h Salinae-Porto. Itinerario peonil polo Vigo romano 

    ata o porto. 

17:00 h.   Salinae-Porto. Itinerario peonil polo Vigo romano 

    ata o porto.  



HORARIO DE ACTIVIDADES NO MdoM 

11:30 h. - 19:00h.  “A memoria das crebas”. Obradoiro na praia do 

    Museo do Mar para familias con nen@s a partir 

    de 5 anos.  

11:30 h. - 18:30 h. “Olimpíadas na praia” Xogos na praia (un pase 

    cada hora) dirixidos a nen@s a partir de 7 anos. 

12:30h. - 13.00 h. Itinerario en barco Porto ao MdoM  “Rumbo ao 

    Museo” 

13:10 h.   Inauguración da exposición Acuifoto 

13:30 h.    Inauguración da exposición BENTART 

17:30 h. - 18.00 h.  Itinerario en barco Porto ao MdoM  “Rumbo ao 

    Museo” 

18:00 h. - 19:00 h. Proxección dos documentais: 

• Salazón: na sala de exposición permanente 

• Botas de Bueu: Salón de actos 

 

18:00 h. - 19:00 h.  “Cantando baixo o mar” conto musical  

19:00 h. - 20:00 h.  Presentación do película gañadora do primeiro 

     premio do festival de cine submarino de Donosti 

     “O mar da fin do mundo” 

 

 

 

 



 Para reservar praza no barco haberá que chamar ao teléfono 986 247 

691 (de 10h a 14h) ou cubrir o formulario da páxina web do Museo. 

 Tarifas Barco: 

o  Adultos: 10 € 

o  Unidade Familiar: 15 € 

o  Xoven (entre 12 e 18 anos): 5 € 

 Abono do importe: Na taquilla da naviera Nabia na estación marítima 

da Ría de Vigo. 

NOTA.- En caso de non completar aforo a ruta marítima será 

Suspendida. 

 


