SOLICITUDE DE ADHESIÓN AO
CLUB DE PRODUTO-COMERCIAL DE TURISMO MARIÑEIRO MAR GALAICA
GRUPO DE ACCION COSTEIRA SEO DE FISTERRA - RÍA DE MUROS – NOIA

D./Dna.______________________________________________________________en representación de
______________________________________________________ manifesta o seu interese de adhesión ao
Club de Produto-Comercial de Turismo Mariñeiro Mar Galaica e de certificación do/s seguinte/s servizo/s:
(Marcar cun X o sector de actividade)
ACTIVIDADES MARIÑEIRAS:
Pesca Turismo
Actividades turísticas desenvolvidas a bordo de embarcacións de pesca en acompañamento de faenas
pesqueiras. Inclúe propostas como a pesca ao cerco, pesca costeira tradicional (a bordo de embarcacións
de tipo tradicional e empregando artes de pesca en desuso) ou actividades de marisqueo en embarcación
ou en batea.
Actividades extractivas en terra
Actividades turísticas en acompañamento de traballos extractivos en terra. Inclúe propostas como o
marisqueo en terra.
Visitas a lonxa
Visitas turísticas a unha lonxa para coñecer as formas de primeira venda da pesca.
Industrias e oficios do mar
Actividades turísticas en acompañamento de traballos industriais e artesáns de actividades secundarias.
Inclúen propostas como as visitas ou obradoiros de traballo en conserveiras, empresas de conxelados,
afumados, piscifactoría, carpintería de ribeira ou estaleiros.
ACTIVIDADES TEMÁTICAS MARIÑEIRAS:
Museos ou centros de interpretación mariñeiros
Calquera centro expositivo adicado a temáticas claramente vinculadas co mar e/ou cultura mariñeira
Restaurantes de gastronomía mariñeira
Establecemento de restauración que ofrecen comidas, con carta específica de produtos mariñeiros.
Quedas excluídos bares, cafeterías e aloxamentos que oferta comidas só aos clientes aloxados. Os
aloxamentos que tamén ofrecen restauración deberán, obrigatoriamente, obter a certificación coma
restaurantes mariñeiros.
Comercio mariñeiro
Establecementos comerciais especializados en produtos relacionados coa actividade mariñeira ou náutica
(efectos navais, roupa de auga, aparellos de pesca) e/ou alimentos derivados de produtos do mar, neste
caso, con oferta específica de produtos locais.
Roteiro de temática mariñeira
Actividades realizadas na beira do mar que inclúe a visita o patrimonio marítimo - pesqueiro (casetas
mariñeiras, casas ou barrios mariñeiros, antigas baleeiras, fábricas de salga, etc.), tradicións mariñeiras,
recursos naturais, praias, peiraos, etc.
MAR LÚDICA E AVENTURA
Mar Lúdica
Son aquelas actividades turísticas, deportivas e de lecer que se realizan no mar ou na liña de costa (praias e
similares), con ou sen embarcación e que non supoñen un achegamento directo ao sector pesqueiro
(embarcacións de recreo, catamarán, surf, windsurf, mergullo, etc.)
Aventura
Son aquelas actividades turísticas e deportivas que se realizan en contacto coa natureza a que non están
incluídas na definición de Mar Lúdica.

OFERTA COMPLEMENTARIA
Aloxamentos vinculados coa temática mariñeira
Axencias de viaxe receptivo
Centros de información turística

Datos de contacto:
Nome e apelidos:
Enderezo:
Concello:
Código Postal:
Teléfono:

Móbil:

Enderezo electrónico:
Web:

Polo que asina a presente en _________________________, a _______de_______________de 2011

Asdo.: ______________________________________________

