
O Camiño Inglés comeza no norte 
de Inglaterra, na antiga Abadía de 
Finchale (Condado de Durham). 
Desde aquí, a primeira etapa é de 
6,7 km ou 4 millas ata a Catedral de 
Durham. 

1

Catedral de Durham: 
construída en 1903, a 
catedral de Durham 
foi un lugar de 
peregrinación durante 
case un milenio. 
É Patrimonio da 
Humanidade.  

2

Etapa Durham - Bishop 
Auckland (25 km ou 15,5 
millas): ao final desta 
etapa podemos ver o 
Castelo de Auckland 
e o palacio episcopal 
localizado en Bishop 
Auckland.

3

Unha vez no sur de 
Inglaterra, o noso 
peregrino cruzará o 
Atlántico ata chegar 
á costa galega como 
facía na Idade Media. 

4

Ganso: nesta casa, o/a 
xogador/a pode escoller unha 
das 2 alternativas que ofrece 
o Camiño Inglés: o itinerario 
dende A Coruña (e saltar á 
casa 32) ou o que parte de 
Ferrol (e saltar á casa 9).

5

A casa Antón (1918): 
edificio de estilo 
modernista do 
arquitecto Rodolfo 
Ucha Piñeiro. O 
modernismo é un 
movemento artístico 
e urbanístico do que 
se conservan moitos 
edificios na cidade.  

7

Concatedral de 
San Xulián de 
Ferrol, moi visitada 
polos peregrinos 
que queren recibir 
a bendición do 
peregrino. 

8

Ganso disfrazado de 
menina no barrio de 
Canido de Ferrol. As 
Meninas de Canido 
convertéronse nun 
referente turístico de 
grande interese. 

9

Porto de Curuxeiras: inicio 
do Camiño Inglés en Galicia 
dende Ferrol. Dende aquí 113,4 
km ata chegar a Santiago de 
Compostela. Por caer nesta 
casa, avánzase ata a 12 dicindo 
“de ponte en ponte e tiro porque 
me leva a corrente”, tirando de 
novo o dado. 

6

O Mosteiro de San Martiño de 
Xuvia, coñecido popularmente 
como “Mosteiro do Couto”, é o 
monumento máis representativo de 
Narón. Foi mandado construír polo 
conde de Traba no século XII.

10-11

Regras do Xogo da Oca: 

As Ocas: casas 5, 9, 14, 18, 23, 27, 32, 
36, 41, 45, 50, 54 e 59. Por caer nunha 
destas casas, podes pasar á seguinte 
casa na que haxa un ganso e volver 
tirar: “de oca a oca e tiro porque me 
toca” 
As Pontes: casas 6 e 12. Por caer na 
casa 6 avánzase á 12 e por caer no 12 
volve ao 6, dicindo “de ponte en ponte 
e tiro porque me leva a corrente”, 
tirando de novo o dado en ambos os 
casos. 
A Pousada: casa 19. Por caer nesta 
casa, pérdese unha quenda.
Os Dados: casas 26 e 53. Por caer 
nestas casas, avánzase ou retrocédese 
ata a outra casa dos dados. 

O Pozo: casa 31. Por caer nesta casa, 
pérdense 3 quendas.
O Labirinto: casa 42. Por caer nesta 
casa, retrocédese ata a casa 30.
O Cárcere: casa 52. Por caer nesta 
casa, deberase permanecer dúas 
quendas sen xogar.
A Morte: casa 58. Por caer nesta casa, 
hai que volver comezar o xogo na 
primeira casa. 
Casa 63: Santiago de Compostela. (É 
necesario conseguir os puntos xustos 
para entrar e gañar a partida; en caso 
de exceso, retrocédense tantas casas 
como puntos sobrantes)

A morte: por 
caer nesta casa, 
hai que volver 
comezar o xogo 
na primeira 
casa. 

58

“Bosque Encantado”: xa no 
concello de Santiago de Compostela 
atopamos unha impresionante 
carballeira que o converte nun dos 
lugares máis máxicos do Camiño 
Inglés. Incluso podes atopar unha 
meiga que vive nel!

60-61

Porta da Pena: o noso 
peregrino accede á zona 
antiga de Santiago por 
unha das entradas á cidade 
de cando esta estaba 
amurallada-séculos XII ao 
XIX-, moi preto da Catedral. 

62

Catedral de Santiago 
de Compostela e 
Praza do Obradoiro. 
Parabéns! Completaches 
o Camiño Inglés. O 
centro histórico desta 
cidade é Patrimonio 
da Humanidade. 
Lembrámosche que 
se queres solicitar a 
Compostela debes 
acudir coa túa credencial 
selada á Oficina do 
Peregrino.

Ganso collendo 
auga na fonte 
do proxecto Life 
Water Way. 

59

“Paseo dos Peregrinos Ilustres” onde se 
sitúan as placas en homenaxe aos máis 
ilustres peregrinos e peregrinas dos que 
temos constancia de que realizasen o 
Camiño: Margery Kempe, János Zádori, 
Cósimo de Médici, Carlos I de España e 
V de Alemaña e Heinrich Schönbrunner 
Von Zug. 

56-57

Ganso e unha 
carretilla cos 
tradicionais 
grelos de 
Ordes. 

50

Ponte Ulloa e Parque do 
Carboeiro, en Sigüeiro 
(Oroso). A ponte foi 
citada por Martín 
Sarmiento na súa viaxe 
de 1755.

51

Dados: por caer 
nesta casa, 
retrocédese ata 
a outra casa dos 
dados (26). 

53

A prisión: por 
caer nesta 
casa, hai que 
permanecer 
dúas quendas 
sen xogar.

52

Ganso cun 
mouteira que 
anuncia que só 
quedan 17 km 
para chegar a 
Santiago.

54

Sigüeiro tamén é coñecido 
polas súas famosas troitas 
no río Tambre. Cada ano 
celébrase A Festa da Troita, 
unha festa gastronómica 
á que acoden centos de 
persoas. 

55

63

O XOGO DA OCA

 DO CAMIÑO inglés



Vista da Ría de 
Ares e da Igrexa 
de Santo André de 
Cabanas, século XVIII. 
Desde aquí temos 
unha marabillosa 
panorámica da ría e 
das súas praias.

17

Ganso na Torre de Hércules 
da Coruña, o faro máis antigo 
- de época romana - que 
segue en funcionamento. É 
Patrimonio da Humanidade.  

32

Inicio do Camiño Inglés dende 
A Coruña: 73 km ata chegar a 
Santiago de Compostela. Partimos 
da Igrexa de Santiago, a máis antiga 
da cidade (século XII). 

33

Conxunto histórico 
monumental de Sigrás 
(Cambre) con igrexa 
románica, cruceiro, pozo 
e casa reitoral. A casa 
reitoral era un albergue de 
peregrinos e, á súa vez, fora 
levantada sobre un antigo 
hospital de peregrinos na 
Idade Media. 

37

Aquelabanda 
(Abegondo). Pazo de 
Barral onde unha noite 
de 1554 durmira Filipe 
II cando se dirixía ao 
porto da Coruña para 
embarcar rumbo a 
Inglaterra. 

39

Ganso nas Travesas (Carral) 
onde se xuntan os 2 
itinerarios do Camiño Inglés, 
o que vén da Coruña e o que 
vén de Ferrol. Dende aquí, 
continúan xuntos cara a 
Santiago de Compostela. 

41

Albergue de 
peregrinos de 
Sergude en 
Carral e unha 
cesta cos 
coñecidos pans 
ou “moletes” de 
Carral.

O Ganso 
pasea por un 
dos mercados 
medievais 
característicos 
desta zona do 
Camiño. 

Entramos na vila medieval de 
Pontedeume pola súa ponte de 15 
arcos onde hai séculos había un 
hospital de peregrinos. 

20-21

A Pousada: por caer 
nesta casa pérdese 
unha quenda. Vemos 
o noso peregrino 
que non pode 
descansar polos 
ronquidos doutro 
peregrino. 

19

Torreón dos Andrade: 
actual Oficina de Turismo, 
de 18 m de alto e 11,5 m de 
ancho, é o último vestixio 
do Pazo dos Condes de 
Andrade, familia de grande 
importancia nesta comarca.

Ganso en Ponte do Porco 
(Miño): o nome débese á 
cabeza de xabaril (símbolo 
da Casa de Andrade), que 
aparece nun dos arcos da 
ponte e no cruceiro.

23

Dados: por caer 
nesta casa, 
avánzase ata a 
outra casa dos 
dados (53). 

26

Ganso en Betanzos 
saboreando a 
coñecida tortilla de 
Betanzos.

27

Betanzos é outro dos pobos medievais do Camiño 
Inglés e a súa zona vella está declarada Conxunto 
Histórico-Artístico. Nesta praza vemos a igrexa 
gótica de Santa María de Azogue e a Igrexa de San 
Francisco.

28-29

Encoro de Beche (Abegondo): unha área 
recreativa ideal para o descanso do peregrino. 
Contén unha das 28 fontes do proxecto Life 
Water Way, que abastece de auga potable a 
todo o Camiño Inglés.

30

O Pozo: por caer 
nesta casa pérdense 
3 quendas.

31

O labirinto: por 
caer nesta casa, 
retrocédese ata 
a casa 30.

42

Albergue de Peregrinos 
Hospital de Bruma (Mesía) 
o primeiro da Rede 
Pública de Albergues do 
Camiño Inglés. Vemos o 
hospitaleiro que sela a 
credencial ao peregrino. 

43

Curiosa imaxe de San 
Paio degolado. Está na 
Igrexa de San Paio de 
Buscás (Ordes). 

44

Neda é famosa polo seu saboroso 
pan. Aquí vemos o ganso 
cargando un anaco de pan entre 
os soportais da medieval rúa Real 
e a Torre do Reloxo.

13-14

O Muíño das Aceas de Xuvia 
construíuse no século XVIII. É un 
muíño hidráulico que funcionaba 
conforme as mareas. Por caer 
nesta casa, vólvese á 6, dicindo 
“de ponte en ponte e tiro porque 
me leva a corrente”, tirando de 
novo o dado.

12

Vistas da Ría de Ferrol e dos 
guindastres do estaleiro dende 
Fene. O guindastre da antiga 
Astano, que mide 74,5 metros, 
ten aproximadamente a mesma 
altura que as torres da Catedral 
de Santiago de Compostela. 

15-16 18 22

38

O peregrino 
subindo a 
Costa do Peito, 
unha das máis 
empinadas do 
Camiño Inglés.

40

Ponte de Lambre (Paderne): 
ponte gótica dun só arco sobre o 
río Lambre que ben merece unha 
foto. 

24-25

Dársena e galerías da Mariña, 
mirando ao Atlántico. Unha das 
imaxes máis emblemáticas da 
cidade. 

34-35

Ganso na Ponte do 
Burgo: ponte medieval 
do século XII que conta 
con 11 arcos e une os 
concellos de Culleredo e 
Cambre.

36

Ganso 
descansando 
baixo un carballo, 
unha das 
árbores máis 
representativas 
de Galicia.

45

Escultura de dinosauro en Ardemil 
(Ordes). Neste punto, o peregrino 
encontra curiosas esculturas ao seu 
paso cara a Santiago. 

46-47

Bosque de Poulo (Ordes), próximo 
a un albergue público de peregrinos. 
O noso peregrino é fotografado con 
outra peregrina xunto á mouteira que 
indica que quedan uns 30 km para 
chegar á Praza do Obradoiro. 

48-49


