A marca que achega valor
á Costa da Morte

TERRA ATLÁNTICA
Destaca e posiciona a túa marca
O GDR Costa da Morte puxo en marcha no ano
2018 unha iniciativa para impulsar a creación
dunha marca territorio que consolidase
e potenciase a súa identidade, en base ao
reforzo e á distinción da produción local,
baixo uns parámetros de calidade e valor
diferencial. O obxectivo que orientou a
creación desta marca foi distinguir, visibilizar
e consolidar no mercado os produtos ou
servizos de empresas da Costa da Morte.
3 grandes eixos:
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Amosar produtos e
servizos de marcas
de proximidade,
con orixe na Costa
da Morte, que é unha
terra de oportunidades.

Divulgar e
comunicar,
mellorando a
visibilidade e a
imaxe dos produtos
e servizos.

Fomentar o rural,
achegando propostas de
valor relacionadas con outros
eidos, desde o turismo ata a
gastronomía, a cultura ou o
medio ambiente.
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Directorio de empresas adheridas
por sectores produtivos
AGRO

COREBER

GANDERÍA DOREIRO

Fábrica de pensos, tenda
agraria e comercializadora
de leite.
Montemaior | 981612900

Cría de gando vacún de raza
autóctona Rubia Galega para a
produción exclusiva de carne
de calidade.
Mazaricos | 619904984

www.coreber.com

ganderiadoreiro.wordpress.com

GRANXA MOREIRA

PASTOS DO ENXILDE

Empresa familiar que leva máis
de corenta anos adicándose
á produción e venda de leite
fresco e derivados.
Muxía | 660774917
www.granxamoreira.es

Carne de Porco Celta e Tenreira
Galega Suprema producida a base
dos pastos regados polas borrascas
atlánticas da Costa da Morte.
Mazaricos | 667127112
www.enxilde.com

LA DESPENSA D’LUJO

RAMISQUIDO

Agricultor e provedor de legumes
cuxa principal sinal de identidade
é a excelencia dos produtos que
cultiva, selecciona e distribúe.
Coristanco | 616101253
www.ladespensadelujo.com

Produción hortícola procedente
de explotacións familiares
xestionadas de xeito sostible.
A Laracha | 619486014

VERXEL GALEGO
Difusión e comercialización do
produto da horta directamente dende
Coristanco | 654916563
www.verxelgalego.com

ALIMENTACIÓN

A CASA DO PEIXE

ALGAREIRA

Actividades de restauración
e divulgación con produtos
locais de mar e terra
da mellor calidade, con
especialización no congrio.
Muxía | 630153776
www.restauranteacasadopeixe.com

Doces e sobremesas con
sabor a mar. Obradoiro
artesanal de repostaría
especializada, de fusión e
creativa.
Camariñas | 657 115 372
www.algareira.com

AR DE ARTE

AUGAS DE MAR

Proxecto que busca amosar
o patrimonio gastronómico
e cultural de Galicia,
poñendo en valor o talento,
a creatividade e a innovación.
Carballo | 981732887
www.ardearte.es

Extracción, envasado,
distribución e venda de
auga de mar con grandes

PANADERÍA JURJO

PANADERÍA O SABIO

Panadería, pastelería e
confeitería. Forno, despacho
de pan e servizo a domicilio.
Mazaricos | 629769085

A túa panadaría e pastelería

PAN IGNACIO
Artesáns de produtos de
panadería, empanadas, bolos,
pastelería, xeadería, cafetería
e catering.
Vimianzo | 981716267
www.panignacio.com

Vimianzo | 687446352
www.augasdemar.com

Inclúe servizo de repartición
a domicilio.
Ponteceso | 981714343

DISTRIBUCIÓN

DISTRIBUCIÓNS
O VILÁN
Empresa comercial de
distribución de produtos
alimenticios e bebidas.
Camariñas | 662488253

CULTURA E ARTESANÍA

ARTESANÍA MUSICAL
CERVIÑO
Obradoiro de construcción
de instrumentos musicais
tradicionais.
Carballo | 653063201

OBRADOIRO CAMBÓN
Obradoiro artesán adicado á
elaboración de pezas de cerámica,
tanto para uso decorativo como
cotián. Cunha marcada decoración
repleta de simboloxía celta.

Buño | 629143187
www.alfareriacambon.com

OLERÍA APARICIO

STOUPA

Fabricación artesanal de
productos de cerámica desde
hace más de 40 años.
Buño | 981711136
www.alfareriaaparicio.es

Arte, artesanía e literatura
para regalar-coleccionardecorar, e central de reservas
de actividades de lecer.
Cee | 661436483
www.stoupa.gal

CAOLINES DE VIMIANZO

DUMBRÍA ALUMINIO
E PVC

INDUSTRIA

Explotación de xacementos
de caolines, micas e areas
silíceas, aplicando criterios
de ecosostibilidade.
Vimianzo | 981716125
www.e-cavisa.com

Deseño e instalación de todo
tipo de xanelas, fachadas,
estruturas, portas, peches e
galerías.
Cee | 670897781
www.dumbriaaluminioepvc.com

GERCA

HOSTELFRÍO

Tratamento do metal para fabricar
mobiliario a medida para espazos
públicos e privados, e carpintería
metálica de alta calidade.
Vimianzo | 981716131
www.gerca.net

Venda e reparación de maquinaria
industrial de alimentación,
hostalaría e frío industrial.
Camariñas | 687838333
www.martinezyvillar.com

COCINAS JOCAR

PROPETAN

34 anos de experiencia en
deseño, fabricación e venda
de mobles de cociña e baño.
Cabana de Bergantiños
615430332
www.cocinasjocar.com

Extracción de bloques e
elaboración de granito
ornamental.
Carnota | 981877176
www.propetan.com

PUNTO HIGIÉNICO
SOPORTES

SAVELO QUÍMICOS

INMOBILIARIA

Fabricación de produtos de limpeza
e desinfección de gran calidade e
rendimento para hostalaría, industria,
automoción e outros colectivos.
Coristanco | 981733537
www.savelo.es

SERVIZOS

ELÍAS INMOBILIARIA

AURUM

Compra, venda, alugamento
de inmobles, e xestión de
comunidades e asociacións
sociais e profesionais.
Zas | 670503641
www.eliasinmobiliaria.com

Centro de día para maiores
enfocado ao desenvolvemento
de capacidades cognitivas,
sociais e culturais. Un segundo
fogar para avós e familiares que
precisen coidados.
Zas | 881604700
www.centrosaurum.com

DIME SÍ QUIERO

ECOGAS NORTE

Organización de eventos integrais ou
parciais para empresas, particulares
e organizacións, en base a criterios
de protocolo e calidade. Creación de
contidos multimedia.
Carballo | 678331324
www.dimesiquiero.com

Instalacións de calefacción,
fontanería e gas. Especialistas
en traballos verticais e
calefacción de renovables.
Carballo | 636975661
www.ecogasnorte.com

TURISMO

A CASA DA CANLE

ADVENTURÉZARO

Aloxamento rural rehabilitado
en 2017, que acolle cinco
apartamentos turísticos
agradables e cómodos.
Vimianzo | 669182137-981191524
www.facebook.com/casadacanle

Deseño e persoalización
de rutas de senderismo e
kaiak, incluíndo expedicións
nocturnas.
Dumbría | 670897781
www.adventurezaro.es

A TORRE DE LAXE

CAMPAMENTO CORZÓN

de 13.000m2, especializado
na organización de eventos,
en particular casamentos.
Laxe | 981739038
www.atorredelaxe.com

Aloxamento diferente no Camiño
de Santiago, coa posibilidade de
levar tenda de campaña ou alugar
unha con todos os accesorios.
Servizos para peregrinos.
Mazaricos | 606817146
www.alojamientocorzon.com

CASA A PICHONA

CASA DE TRILLO

Acolledora pensión de seis
habitacións (unha para persoas
con mobilidade reducida)
ao pé do río Fragoso e a 300m
do Camiño de Santiago.
Dumbría | 609649252

Casa rural de larga tradición
histórica. Unha porta aberta á
esencia da Costa da Morte e
ao rural galego.
Muxía | 634 759 557
www.casadetrillo.com

www.facebook.com/Casa-APichona-331140831042572/

CASA DE VERDES

CASAL DE CEREIXO

Aloxamento rural de sete
habitacións dobres
equipadas, contando tamén
cun apartamento.
Cabana de Bergantiños
686092255
www.casadeverdes.com

Aloxamento rural, unión de
tradición e modernidade, con
dous apartamentos e 8 cuartos
dobres (un deles adaptado).
Vimianzo | 981716244
www.casaruraldecereixo.com

HOTEL BELA FISTERRA

HOTEL CABO SPORT

O primeiro hotel en Galicia,
no que a literatura e a
conciencia ecolóxica son
eixos centrais.
Fisterra | 981110311

Hotel de turismo activo en
pleno centro de Fisterra e
a 50m do porto, para todos
aqueles que queiran aloxarse e
vivir o encanto de Fisterra.
Fisterra

HOTEL SEMÁFORO
DE FISTERRA

O LAR DO MAR

É un novo concepto de hotel
onde poder agradar aos cinco
sentidos, un gran escaparate
para os amantes dos sabores
de Galicia.
Fisterra | 981110210-607778240

Aloxamento baseado no
turismo sostible e a calidade
promovendo o entendemento
medioambiental e o
desenvolvemento rural.
Carnota | 667889221
www.olardomar.com

MORADA DA MOA

PLAYA DE LAXE

Hotel e casa de turismo rural
nun entorno maravilloso.
Restaurante de 2 tenedores
con los mejores productos
frescos da pesca artesanal e
sostible.
Pindo | 981760085
www.moradadamoa.com

Hotel nun enclave entre a vila e
o mar, con 30 habitacións e un
servizo de catro estrelas estando

RISCO (HOSTELVIM)
Empresa do sector da
restauración, propietaria da
cerverxaría Risco, especializada
en hamburguesas e pizzas,
e da Pensión Risco
Vimianzo | 630021212-981 71 63 78

www.risco.gal

Laxe | 981739000
www.playadelaxe.com

Suma a túa
entidade ás
vantaxes da marca
TERRA ATLÁNTICA
Asociación Costa da Morte-GDR

15129 - Vimianzo
981 71 73 58
gdrcostadamorte@gdrcostadamorte.com

COSTA DA MORTE,
TERRA ATLÁNTICA,
A MARCA NA QUE
MERECES ESTAR

terratlantica.gal

