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Introdución 
O presente traballo ten como obxectivo analizar a situación turística actual da cidade de Ourense previa á chegada do AVE, para a partir desa 

información propoñer medidas e accións que se poidan difundir tanto na propia cidade (turismo receptivo), como en destinos dende os que se 

poderá viaxar a Ourense a través do AVE (turismo emisor). 

Para elo, resulta interesante como punto de inicio coñecer o que outros destinos fan na mesma situación. Para elo podémonos centrar no turismo 

nacional ou no turismo internacional, concretamente europeo, xa que para maiores distancias o público obxectivo sería minoritario (para este 

medio de transporte). No caso nacional, analizaranse as cidades españolas con certas similitudes con Ourense que xa dispoñen de AVE na 

actualidade, buscando así medidas ou actuacións que se poidan aplicar ao caso de Ourense. No segundo caso, é moi difícil unha actuación 

directa e individual da cidade de Ourense para a captación de turistas europeos. Analizaranse posibles produtos que utilicen o tren como vínculo 

de unión, quedando aberta esta vía para posibles cooperacións con outros destinos e/ou empresas responsables de ferrocarril e alta velocidade. 

A continuación, realízase unha contextualización e aproximación ao tema obxecto de estudo para coñecer así cal é o noso punto de partida. 

Por unha banda é necesario coñecer a situación turística actual da cidade, previa á chegada do AVE. Con dita información, poderase traballar 

sobre aqueles recursos con maior potencialidade, aqueles susceptibles de converterse en produtos, na imaxe que se quere proxectar da cidade, 

estratexias de comunicación, difusión da información turística, entre outros, e minimizar ou eliminar as debilidades que se atopen na cidade.  

Tamén se profundizará na imaxe actual proxectada pola cidade, tanto antes da chegada como na propia cidade,  e nos recursos que esta posúe.  

O obxectivo final é elaborar un plan de acción para a cidade cunha serie de propostas que surxen da análise feita ao longo de todo o informe. 
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1. Estudo doutros destinos turísticos con AVE e análise das estratexias 
turísticas seguidas 

1.1. Comparativa internacional 
Como xa se adiantou na introdución, centrarémonos aquí no nivel europeo, podendo coñecer alternativas que Ourense non podería ofertar de 
modo autónomo pero ás que se podería unir normalmente ao abeiro de iniciativas da Rede de Cidades AVE.  

Ao falar de Europa e alta velocidade a principal alternativa é o Interrail (http://es.interrail.eu/). Son 15 os trens de alta velocidade que conforman 
o panorama europeo, dos cales en 5 ten presenza España: AVE, Alvia, Altaria, Euromed e Renfe-SNCF (Francia-España). No menú “planifica a 
túa viaxe” xa existe a opción “viaxa entre Francia, Italia e España”, con dúas opcións que inclúen España: Francia-España e Italia-España. No 
primeiro caso as rutas que aparecen unen París-Barcelona-Madrid e no segundo caso Barcelona-Valence (Fr)-Chambéry (Fr)-Milán (It). Unha 
alternativa sería unirse a algunha destas rutas, chegando ata Galicia vía Ourense. 
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No menú “ideas de viaxe” aparecen propostas para o inverno, pasar fin de 
ano... e viaxes de exemplo. Introducirse nunha destas viaxes de exemplo 
resultaría moi atractivo. 

A nivel España, a propia páxina de Renfe oferta viaxes europeas. Entre as 
alternativas aparecen combinacións de España con Portugal (vía Madrid-
Lisboa, polo que non habería cabida para Ourense), Francia, Suíza, 
Alemaña... Sería factible unirse á liña de Madrid-Francia (Figura 2), que 
actualmente ten prolongación dende Madrid a Valladolid, Sevilla, Málaga, 
Valencia e Alicante. 

Ademais das medidas vía empresas ferroviarias, existen programas europeos como o xa citado Enter-Hub. Este promove o papel dos nodos 
ferroviarios nas cidades medianas como motor integrado do desenvolvemento urbano e económico, a rexeneración social e cultural. Busca 
fortalecer a conectividade a nivel local, rexional e da UE. Ciudad Real participa como socio xunto a outras cidades de distintos países europeos: 
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Reggio Emilia (Italia), Craiova (Rumanía), Ulm (Alemania) e Creil Agglomeration 
(Francia). A súa vez atópase no marco do programa URBACT, no que están 300 cidades, 
29 países e 5.000 participantes activos . Ourense participou no URBACT 1 (2008-2012) 
como Sustainable Food in Urban Communities, pero non aparece activa no URBACT 2. 

A nivel europeo, son poucos os produtos atopados que vinculen alta velocidade e 
destinos de diferentes países. Por iso, recorreuse a modo de mostra a exemplos mundiais 
doutras rutas turísticas que teñen o ferrocarril como nexo de unión, podendo tomarse de 
exemplo para futuras iniciativas que fagan uso do AVE (entendendo o AVE como unión 
rápida entre destinos afastados, non como parte da estancia): 

- The Ghan, Australia. Ruta de sur (Adelaida) a norte (Darwin) de 3.000 km. O turista pode 
gozar da paisaxe desértica, dunha cidade mineira subterránea...Neste caso é unha viaxe 
de 4 días. 

- Venice Simple-Orient Express: viaxe que une Londres e Venecia nos vagóns orixinais 
do Orient Express .O traxecto é vía París e Simplon (Suíza). 

- Trens turísticos de luxo españois: Al-Ándalus, Transcantábrico Gran Luxo e Transcantábrico Clásico. Os do norte do país usan vagóns Pullman 
orixinais reconvertidos en coches- salón. O andaluz sae e chega a Sevilla, brindando aos turistas unha semana de viaxe con visitas guiadas a 
mezquitas, catedrais, adegas, museos... 

- Transiberiano en Rusia: circuíto ferroviario que une Moscú con Vladisvostok (na costa), de 9.288 km. Na súa longa distancia son numerosas 
as paisaxes (tundra, estepas, bosques) das que goza o turista, así como do lago máis profundo do mundo. 

No caso andaluz xa se combina a viaxe en tren con produtos turísticos complementarios, iniciativa a ter en conta para posibles combinacións a 
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nivel europeo do AVE e produtos/destinos turísticos. Nos casos 
anteriormente vistos (Transiberiano, Orient Express...), os traxectos son de 
longa distancia, polo que non se deben descartar posibles alternativas 
entre destinos europeos e España, chegando a parte máis noroeste do 
país. 

1.2. Comparativa nacional 
 

O benchmarking é unha técnica habitual para o estudo dunha medida, 
produto ou acción aínda non implantada nun destino (neste caso a chegada 
do AVE), xa que consiste en recorrer a outros destinos referentes ou líderes 
no mesmo ámbito de actuación, recompilando información e obtendo así 
novas ideas.  

Actualmente o AVE chega ata 21 destinos. Os 21 destinos forman parte da 
Rede de Cidades AVE, con web propia na que se ofertan os destinos con 
AVE en función a 8 tipos de turismo. Ourense xa forma parte da Rede como 

cidade adherida e estará como destino activo tan pronto se converta en destino AVE. Agárdase que se incorpore directamente ás categorías 
turísticas focalizadas en: cultura, gastronomía, turismo familiar, natureza e compras.  

Quedarían descartados sol e praia, obviamente, e LGTB (Lesbianas, Gays, Transexuais e Bisexuais), posicionamento no que a cidade non 
está facendo fincapé. Proponse tamén xa aquí como medida engadir algunha categoría de turismo ás que figuran na web da Rede. As cidades 
de interior descartan automaticamente sol e praia, pero existen alternativas de interior vinculadas á auga e ao descanso e lecer, por exemplo 
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ríos, lagos, encoros... As cidades de interior beneficiaríanse dun epígrafe que destaque estes recursos. E por suposto, sería moi interesante 
para a nosa cidade un epígrafe de termalismo ou benestar (proposta de acción S16), no que Ourense destacaría pola súa riqueza termal. Dun 
modo máis xenérico, poderíanse adherir algunhas cidades con balnearios, xa que o fin último da Rede é beneficiar a tódolos integrantes.  

Dos 21 destinos da rede, seleccionáronse 4 para analizar en función de tres características coa finalidade de atopar a maior similitude co 
destino Ourense: número de habitantes, oferta de prazas hoteleiras e ser unha cidade de interior. Polo tanto, analizarase a vinculación entre 
o AVE e o turismo das cidades de Ciudad Real, Lleida, Cuenca e Segovia. Para coñecer a situación actual estudarase a presenza do AVE na 
difusión turística, ou posibles paquetes vinculados á chegada en AVE. Para elo farase en primeiro lugar unha análise de contido das webs 
turísticas e a continuación, unha busca por palabras cLave, unindo AVE á cidade estudada. 

 
Ciudad Real                                        Primeira 

cidade elixida por ser a máis similar a Ourense en habitantes e prazas hoteleiras. Aínda así, 
Ciudad Real presenta unha vantaxe respecto a Ourense importante, o traxecto AVE Madrid-
Ciudad Real é tan so de 56 minutos, tempo moi inferior ao que será o traxecto Madrid-
Ourense. Ciudad Real pode xogar con esta situación ao seu favor centrando en Madrid un 
dos seus mercados emisores.  
En primeiro lugar localízase a web oficial turística da cidade, para a continuación facer unha 
análise de contido da mesma: http://www.ciudadreal.es/turismo/ 

A web oficial de turismo está incluída como subapartado no dominio do concello 
(ciudadreal.es). No apartado “como chegar” si que aparece o AVE, cos posibles destinos de 
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saída e tempos de viaxe (Puertollano, Madrid, Córdoba, Sevilla, Barcelona, Valencia e Cuenca). E a continuación, de modo claro, os horarios 
da estación e venda de billetes nas súas diferentes alternativas (inmediata, anticipada, recollida telefónica e máquina autovenda).  

No apartado de descarga de guías e folletos, atópase a Ciudad Real card cunha serie de establecementos e descontos, pero non aparece o 
AVE vencellado á mesma. Pódese adquirir na oficina de turismo e no seu inicio (2012) buscábase un acordo con muchoviaje.com, co obxectivo 
de ofrecer un paquete turístico a través da tarxeta ao mesmo que un convenio con RENFE e Turespaña, co que se promocionaría esta tarxeta 
a nivel nacional e internacional. Tamén neste apartado aparece un mapa da cidade, na que a estación AVE está sinalizada de forma clara e 
cunha icona de tamaño superior ao resto. 

No resto dos menús non aparece referencia o AVE, pero si un banner con acceso á web de Rede de Cidades AVE (http://avexperience.es/), 
visible na parte superior dereita da web. 

Unha busca máis profunda de calquera tipo de información coa palabra chave AVE da como saída unha serie de novas que foron aparecendo 
na web de Ciudad Real, non especificamente no apartado de turismo: 

1. Ciudad Real acollerá un “FAMTRIP” con operadores mexicanos dentro da Rede de Cidades AVE. Acción planificada como medida de 
dinamización turística para o 2016. 6 Famtrips orientados a xornalistas, operadores turísticos e axencias de viaxes para que poidan vivir a 
experiencia dun destino turístico en primeira persoa. O obxectivo destas viaxes é alcanzar un mellor coñecemento do produto e unha relación 
máis próxima, mellorando a comercialización. 

2. A alcaldesa de Ciudad Real, Pilar Zamora, asiste á Asemblea da Rede de Cidades AVE e ao Acto de Conmemoración do X Aniversario da 
Rede. 

3. Pilar Zamora asiste ao X Aniversario da Rede de Cidades AVE. 

4. Lola Merino: “Queremos integrar o AVE na cidade para aproveitar o seu potencial económico, cultural, social e turístico”. Búscase unha 
integración total do AVE coa cidade a través dun acordo coa Escola de Camiños. Xornada encadrada no programa europeo Enter-Hub do que 



    Plan de acción no destino turístico Ourense ante a chegada do AVE 

 

 

10 

Ciudad Real forma parte xunto con outras 11 cidades europeas, co obxectivo de analizar as potencialidades dos nodos ferroviarios e aplicalas 
ao desenvolvemento das cidades. 

5. O concello estuda como aproveitar o AVE para potenciar Ciudad Real. Coñecer como aproveitar o potencial socioeconómico e turístico do 
AVE. No mesmo acordo coa Escola de Camiños e dentro do programa Enter-Hub. 

Unha busca máis ampla a través dun buscador, unindo “AVE”+ “Ciudad Real”, mostra nas saídas da primeira páxina (a que soen mirar os 
usuarios de internet) : 

1. Renfe: con acceso os horarios do AVE a Ciudad Real. 

2. Descubre Ciudad Real e arredores. Tamén a través da páxina web de RENFE: www.renfe.com › Viajeros › Ofertas y promociones. Pequeno 
parágrafo sobre  a cidade e visitas esenciais. 

3. Información sobre a estación, a través da web de Adif. Adif - Información de la estación - Ciudad Real - Central.  

4. Horarios e traxectos a través da web do concello. www.aveciudadreal.com 

5. Trens AVE de Ciudad Real a Madrid. www.viajar.com/.../ave-ciudad-real-central-madrid-puerta-de-atocha.htm. 

6. Trens Ciudad Real - Madrid dende 21€. Ofertas de billetes.  E á inversa, Madrid-Ciudad Real. A través da web de Logitravel. 
www.logitravel.com/trenes/trenes-ciudad-real-madrid-1860474.htm 

Cuenca 
Cidade cunha poboación moi inferior a Ourense (practicamente a metade) pero número superior de prazas hoteleiras. Actualmente o traxecto 
Madrid-Cuenca é de 51-54 minutos, estando tamén en vantaxe respecto a Ourense ao pensar en Madrid como un dos principais mercados 
emisores.  
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A páxina web de turismo oficial é http://turismo.cuenca.es/. No propio inicio aparece un banner con enlace á web da Rede de cidades AVE e 
información de modo moi visible sobre a Cuenca Cultural Pass, tarxeta que integra a oferta cultural da cidade. De novo non se fai alusión ao 
AVE e os puntos para adquirila son hoteis, aloxamentos turísticos, museos, catedral e centro de recepción de turistas. En descargas aparece 
o plano da cidade, no que a estación de ferrocarril visualízase no mapa tras unha busca, sen ter icona directa como si que a teñen os puntos 
de información (un preto da estación).  

Non se atopa máis información de modo directo ligada ao AVE, polo que se fai unha busca por palabras chave na web e aparecen as seguintes 
novas: 

- 23/02/2015. O número de viaxeiros estranxeiros aumentou en xaneiro un 84%. Cuenca promocionarase este ano en Alemaña, Francia, 
Reino Unido e Italia da man da Rede de Cidades AVE.  

- 20/11/2014. A finais deste mes participará na Feira do Turismo INTUR. Cuenca participa na asemblea da Rede de Cidades AVE como 
membro da mesma.  

- 26/06/2013. Cuenca acolle unha reunión da Rede de Cidades AVE de España. O 35% do turismo de congresos que elixiu Cuenca en 2012 
desprazouse en AVE.  

Unha busca máis ampla a través dun buscador, unindo “AVE”+ “Cuenca”, mostra nas saídas da primeira páxina: 

1. As tres primeiras entradas correspóndense cos horarios a través da web de RENFE. 

2. AVE CUENCA OURENSE | Gopili.es. A cuarta e quintada entrada son os horarios a través doutro buscador turístico, gopili.es. 

3. A sexta entrada é a través de logitravel. Trens Cuenca-Madrid dende 16€. 

4. Tren e AVE Málaga - Cuenca, encontra os teus billetes baratos ... www.goeuro.es › Trenes 

5. AVE Cuenca Valencia billetes baratos dende 11,30 € https://www.trenes.com/ave/cuenca-valencia/ 
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Lleida 
Lleida duplica en prazas hoteleiras a Ourense pero está máis próxima en habitantes; ademais, neste caso, a distancia é superior a dos casos 
anteriores respecto a Madrid, 2 horas 11 minutos.  

A súa web oficial de turismo é http://www.turismedelleida.cat/. De novo, na páxina de inicio aparece o banner con acceso á web da Rede de 
Cidades AVE, seguido dun banner de RENFE. A web ten 5 menús principais moi visibles, sendo o segundo como chegar. Neste aparece o 
tren, enlazando directamente coa web de RENFE en vez de especificar posibles destinos emisores vía AVE (como si facía Ciudad Real). No 
menú información pódense descargar mapas turísticos da cidade, aparecendo no de “mapa do centro”, a estación de xeito visible na marxe 
dereita (Estación de FFCC/AVE). 

No apartado novas da web fálase da tarxeta “Emocity”, dirixida a congresistas e visitantes cunha serie de paquetes e descontos. 
Comercialízase a través de “Lleida experience” e pódese adquirir en certos hoteis da cidade. 
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A continuación búscase toda información vencellada á AVE na web de turismo. A primeira saída 
son datos de chegadas e saídas da alta velocidade en decembro-xaneiro. As chegadas móvense 
entre os 16.356 e 20.252 mensuais, e as saídas entre os 16.291 e 20.188 tamén mensuais 
(datos 2012). Toda a información atopada na web é relativa ás cifras de viaxeiros, polo que se 
fai a busca a través dun buscador fóra da web:  

1. As tres primeiras saídas son os horarios a través da web de RENFE. 

2. A cuarta saída correspóndense con logitravel, chamando a atención a oferta: Ourense dende 
40 euros. 

3. En quinto lugar outro buscador, gopili, cunha oferta de Ourense dende 54 euros. 

4. Sexto lugar, AVE Madrid Lleida, 27,7 euros. www.avemadridlleida.es/ 

5. Viajar.com, AVE Lleida a Madrid. 

6. AVE Lleida Madrid, a través de goeuro.com 

7. Edreams, Lleida Córdoba. 

Segovia 
A cidade de Segovia atópase nunha situación similar a Cuenca en habitantes, a metade que Ourense, e prazas hoteleiras, sobre 1.800. A 
distancia que a separa de Madrid actualmente vía AVE é de 27 minutos, a máis próxima ata o de agora.  
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A súa web oficial de turismo é http://www.turismodesegovia.com/. Na parte inferior da web aparece o banner que da acceso á web de cidades 
AVE, menos visible que nos casos anteriores. No apartado de planos e guías aparece o epígrafe “como chegar”, cun apartado tras por estrada 
que é ferrocarril, aludindo brevemente á liña AVE Segovia Guiomar. No mesmo apartado de planos e guías aparece “deseña o teu plano”, 

aparecendo un mapa de Google Maps no que se poden buscar diferentes puntos (hoteis, 
cines, supermercados, hostais...) e como opción aparece a Estación AVE.  

A cidade tamén conta cunha tarxeta turística, “Amigos de Segovia”, cunha serie de 
descontos en hoteis, restaurantes, comercios...Pódese mercar fisicamente no Centro de 
Recepción de Visitantes e outros puntos de información turística, e neste caso pódese 
adquirir tamén vía online. 

Tras a busca de AVE en toda a web as saídas atopadas son as seguintes: 

- Estación AVE de Segovia. Acceso que descarga unha foto da localización da estación. 

- Estatutos da Rede de Cidades Ave. Con acceso a descargar dos mesmos. 

- 20 de xaneiro de 2016. A Rede de Cidades AVE promocionará os seus 28 destinos en FITUR Shopping, co obxectivo de potencial o turismo 
de compras nas cidades unidas pola alta velocidade.  

- A Rede de Cidades AVE celebrou o décimo aniversario da súa fundación cunha asemblea e un evento especial ao que acudiron alcaldes e 
representantes dos destinos da rede. 

Tras non atopar máis información na propia web turística, recórrese a un buscador online. Neste caso as primeiras saídas son: 

1. As tres primeiras saídas horarios vía web de RENFE. 

2. Cuarta saída, a estación a través da web de Adif. 
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3. Buscador goeuro. Tren e AVE Madrid - Segovia, encontra os teus billetes baratos ... 

4. Enlace á wikipedia sobre a estación de Segovia Guiomar. https://es.wikipedia.org/wiki/Estación_de_Segovia-Guiomar 

5. Buscador gopili.  AVE Madrid Segovia dende 13 €. 

6. Como ir en tren AVE ou autobús a Segovia, nesta caso nunha web vinculada a un destino emisor, Madrid. guias-viajar.com/madrid/.../como-
ir-segovia-tren-ave-autobus-horarios/ 

7. Enlace viajar.com. Trens AVE lanzadeira de Madrid a Segovia. 

8. Enlace Logitravel. Trens Madrid Segovia dende 15€. 
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2. Imaxe e posicionamento de Ourense como destino turístico. Principal 
motivación de atracción do turista e actividades complementarias  
 

2.1. Análise da situación turística actual de Ourense 
A capital da provincia de Ourense conta cun amplo abano de recursos con potencial de atraer a visitantes e xerar pernoctacións na cidade. 
Algúns destes recursos forman parte xa da oferta turística da cidade, mentres que outros precisan dunha posta en valor para chegaren a 
converterse en produto turístico con capacidade de atracción de visitantes. Alén disto, a contorna da cidade conta tamén con elementos de 
atracción que poden contribuír á xeración de fluxos de visitantes tendo como lugar de pernocta a propia cidade. Os recursos turísticos cos 
que conta a cidade e os seus arredores poderíanse englobar en tres grandes grupos en función da súa natureza: 

a) Termais: Burgas, Estación Termal das Burgas, Centro de Interpretación, Recursos Termais ao longo da marxe do Miño.  

b) Naturais e paisaxísticos: Augas termais –Outariz e A Chavasqueira–, Río Miño e diversas áreas recreativas e zonas axardinadas. 

c) Histórico- monumentais, etnolóxicos e artísticos: Conxunto do Casco Antigo, Catedral de San Martiño, Praza Maior, As Burgas, Convento 
de San Francisco, Pontes e Rúa do Paseo, Museo Arqueolóxico Provincial e Conxunto Arqueolóxico de San Tomé. 

d) Festas e acontecementos programados: Os Maios, O Entroido, Festival de Cine Internacional de Ourense e diversas manifestación teatrais 
–FITO, MOTI, etc. –. 

Ademais, hai que destacar na contorna da cidade a Ribeira Sacra, territorio que se estende xeograficamente ao longo das provincias de 
Ourense e Lugo, candidato a converterse en Patrimonio da Humanidade por contar cunha gran cantidade de recursos turísticos, dende os 
naturais e paisaxísticos, pasando polo seu extenso patrimonio histórico – monumental e contando cun importante patrimonio gastronómico e 
enolóxico; así como festas e feiras de recoñecido prestixio e interese nacional e internacional. Por outra banda, destacar a proximidade 
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doutras zonas de gran interese turístico dende o punto de vista enolóxico, como o Ribeiro, natural e cultural, como a vila de Allariz, e deportivo, 
como Castrelo de Miño. 

Con todo, estes recursos turísticos conforman só unha parte de oferta turística da cidade de Ourense, precisando ser complementados por 
unha serie de infraestruturas complementarias de aloxamento, establecementos de restauración e, incluso, centros de congresos e 
exposicións preparados para acoller eventos de certa relevancia.  

Os últimos datos dispoñíbeis no INE, correspondentes ao ano 2014, 
indícannos que a cidade contaba cunha media de 28 establecementos 
hoteleiros (hoteis e pensións) e 1.244 prazas. Hai que dicir, que esta 
oferta ten evolucionado notablemente nos últimos anos, producíndose 

importantes variacións, tanto no que respecta á oferta de 
establecementos hoteleiros, coma ao número de prazas dispoñibles 
durante o período 2010-2014 . 

Con todo, hai que indicar que o ano 2012, tal e como se pode apreciar 
na Gráfica 1, prodúcese un aumento no número de establecementos 
hoteleiros bastante significativo, con respecto ao ano 2010. É de 
destacar, ademais, que este aumento na oferta hoteleira na cidade con 
respecto ao período anterior prodúcese a partir do mes de agosto, mes 
no que a cidade conta coa maior cantidade de establecementos 
hoteleiros abertos, ate un total de 30, manténdose a oferta 
practicamente sen alteracións ata finais do ano. Sen embargo, a 
partires do ano 2013, a oferta hoteleira na cidade comeza a contraerse, 

contando a cidade no ano 2014 co menor número de establecementos hoteleiros abertos do período analizado en todos os meses do ano. 

Por outra banda, en canto ao número de prazas dispoñíbeis para o mesmo período (2010-2014), se ben se aprecia de novo o reponte 
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producido no ano 2012, período para o que se contabiliza o maior número de prazas dispoñíbeis na cidade, chegando ás 1.302 prazas nos 
meses de agosto e setembro, hai que destacar que o número de prazas para o ano 2014, a pesar da redución en canto ao número de 
establecementos, é maior do que era no ano 2010. Polo tanto, durante o período 2010-2014 levouse a cabo nunha renovación da planta 
hoteleira da cidade, con menor número de establecementos abertos pero de maior capacidade media anual que no ano 2010. 

En canto aos establecementos de restauración, segundo o Anuario Económico de España, elaborado por “laCaixa”, Ourense contaba con 
algo máis de 900 establecementos de restauración, algúns dos cales aparecen referenciados en guías tan prestixiosas como a guía Michelín. 
A cidade está a apostar fortemente pola promoción da súa gastronomía e os produtos típicos de Ourense e a súa provincia, organizando ano 
tras ano concursos e eventos gastronómicos varios, aos que cada vez se suman máis establecementos, sendo a Feira Gastronómica Xantar 
un evento anual de referencia na provincia dende hai xa 17 anos. 

Ademais, a cidade está dotada de instalacións aptas para a celebracións de congresos, reunións, convencións e grandes feiras como o 
Auditorio Municipal e Expourense, ademais doutros espazos como o Centro Cultural da Deputación, Centro de Iniciativas Empresariais, 
Campus Universitario, o Teatro ou o Ateneo. Esta oferta de infraestruturas favoreceu o desenvolvemento do Turismo de Congresos e Negocios 
na cidade, converténdose nunha das principais tipoloxías turísticas de Ourense, tal e como se extrae do Plan Estratéxico e de Competitividade 
Turística da Cidade de Ourense (2009). 

Por outro lado, hai que facer referencia á oferta comercial da cidade, que constitúe un recurso complementario de gran potencial para 
incrementar a estancia e gasto dos turistas na cidade. A oferta comercial da cidade é ampla e variada, con especial destaque para o sector 
téxtil que abarca dende o comercio tradicional, pasando polas multinacionais máis representativas, até grandes firmas de deseñadores de 
recoñecido prestixio a nivel nacional e internacional, moitos deles ourensáns como son Adolfo Domínguez, Roberto Verino e Purificación 
García. 

Como se indicaba con anterioridade, algúns destes recursos constitúen xa na actualidade produtos turísticos con capacidade de atracción de 
visitantes, tanto turistas como excursionistas, se ben, como se verá a continuación, un dos puntos febles do turismo na cidade de Ourense é 
a duración da estancia dos visitantes, sendo a estancia media inferior aos dous días en calquera época do ano, segundo os datos do INE. 
Este feito ten especial incidencia no sector do aloxamento, concretamente na hoteleira, aloxamento predominante na cidade, pois a alta 
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rotación de visitantes merma o rendemento de ditos establecementos. Ademais, hai que indicar que esta tendencia en canto á duración da 
estancia é unha constante na cidade dende hai anos. Así, se se presta 
atención aos datos do INE para o período 2010-2014 obtense que, agás 
nos derradeiros meses do ano 2014, onde a estancia media foi maior de 
dous días, a estancia media nos aloxamentos hoteleiros da cidade nos 
últimos cinco anos foi inferior aos dous días, sen apreciarse importantes 
variacións neste senso ao longo do ano. Daquela, poderíase concluír 
que, tanto a estancia media interanual como intermensual dos turistas 
que pernoctan na cidade de Ourense é practicamente constante e 
sempre inferior aos dous días (Gráfica 3). 

Por outra banda, e en canto ao nivel de ocupación, semella que a cidade 
conta cun nivel de ocupación baixo, entre un 30 e un 50%, a raíz dos 
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datos analizados a partir da enquisa de ocupación hoteleira realizada polo INE. Con todo, hai que destacar que a demanda non é estacional, 
é dicir, non existe unha excesiva concentración de turistas en determinadas épocas do ano, senón que se atopan bastante repartidos ao longo 
do mesmo, polo que os impactos negativos para a sociedade e a poboación local derivados dunha alta concentración de turistas na cidade 
en determinados períodos do ano, tal e como ocorre noutros destinos moi masificados, son mínimos. Non obstante, hai que indicar que existen 
períodos de maior ocupación, que se corresponden cos meses de verán e outono, meses onde a ocupación se atopa entre o 40% e o 50%. 
Estes datos reflicten unha vez máis, a pouca incidencia na cidade do turismo vacacional (Ver Gráfica 4). 
 
Finalmente, cómpre destacar que a ocupación nos establecementos hoteleiros da cidade é maior durante as fins de semana, tal e como se 
desprende dos datos que proporciona o INE. Tal e como se reflicte na Gráfica 5, a ocupación hoteleira chega a acadar o 70% nas fins de 
semana dos meses máis cálidos, se ben, o resto do ano esta apenas baixa do 30%. 



    Plan de acción no destino turístico Ourense ante a chegada do AVE 

 

 

21 

No que respecta á orixe dos turistas que visitan a cidade, dicir que a maior parte son residentes en territorio nacional, se ben arredor dun 10% 
do total de turistas que visitan a Ourense son estranxeiros. Atendendo aos datos do INE, dos 93.956 turistas rexistrados na cidade no ano 

2014, 84.019 foron movementos internos de residentes en España, 
mentres que os 9.938 restantes foron estranxeiros, fundamentalmente 
Europeos, tal e como se indica no Gráfico 6. Con todo, hai que 
destacar que a demanda dos non residentes é máis estable ao longo 
do ano que a dos residentes, sen picos de demanda moi marcados. 

Xa que logo, mentres que para os residentes en territorio nacional 
os meses preferidos para visitar a cidade son agosto e setembro, 
para os non residentes a cidade é un destino a visitar en calquera 
época do ano. 
A nivel internacional, destaca Portugal como principal mercado de 
Ourense, cun total de 2.591 turistas no ano 2014, quizais pola 
proximidade do país veciño e as facilidades de acceso. A continuación atópanse Francia e Italia, con 1.39 e 867 turistas rexistrados, 
respectivamente. En cuarto lugar, destaca Alemaña con 666 turistas, seguido moi de preto por Estados Unidos, con 503 turistas, e o Reino 



    Plan de acción no destino turístico Ourense ante a chegada do AVE 

 

 

22 

Unido con 437, tal e como se pode apreciar no Gráfico 7. 
En canto á orixe dos visitantes residentes en territorio nacional, se ben o 
INE non facilita datos para a cidade de Ourense, si que ofrece datos a 
nivel provincial. Segundo estes datos, un 54,93% dos turistas que 
visitaron a Provincia de Ourense no ano 2014 procedían da propia 
Comunidade Autónoma de Galicia, sendo os madrileños o segundo 
mercado a nivel provincial cun 13,85%. A continuación, atoparíanse 
Castela- León, Asturias, Andalucía e Cataluña, con porcentaxes en torno 
ao 4%-5%. 
 
Finalmente, en canto á motivación da viaxe, dicir que non se dispón de 
información a nivel oficial nas páxinas web do INE, IET, nin no IGE, do 
motivo da viaxe dos turistas que visitan a Ourense. Tampouco os 

informes que proporciona EXCELTUR, asociación sen ánimo de lucro que representa ás principais empresas que interveñen no sector turístico 
a nivel nacional, revelan información algunha ao respecto. Con todo, segundo consta no Plan Estratéxico e de Competitividade Turística da 
Cidade de Ourense elaborado no 2009, o 65% dos turistas que pernoctaron en establecementos hoteleiros en Ourense durante o ano 2009 
acudiron á cidade por motivos Profesionais ou de Negocios, só un 20% por motivos vacacionais, un 10% para acudir a Convencións ou 
Reunións e o 5% restante por outros motivos como a visita a familiares e/ou amigos, tal a como se pode apreciar no Gráfico 9. Xa que logo, 
e tal e como se avanzaba con anterioridade, a principal tipoloxía de viaxe da cidade correspóndese con viaxes de Negocio/Profesionais. 
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Polo tanto, poderíase dicir que o perfil do turista que pernocta en 
Ourense se corresponde con individuos que proceden da propia 
CCAA, que realizan escapadas curtas, fundamentalmente durante as 
fins de semana e que viaxan por motivos Profesionais ou de Negocio. 
Xa que logo, o reto para o sector turístico da cidade de cara a un 
aproveitamento óptimo da próxima chegada do AVE a Ourense 
consiste en atraer a un maior número de viaxeiros durante a semana, 
en períodos vacacionais e, sobre todo, que prolonguen as súas 
estancias na cidade co obxectivo de incrementar o rendemento 
empresarial. Para iso, a cidade ten que dispor dunha oferta turística 
que sexa quen de contribuír a prolongar a estancia dos visitantes. 
Neste senso, a promoción dos produtos turísticos da cidade 
convértese nun factor clave, non só á hora de atraer visitantes 
(turismo emisor), senón tamén á hora de prolongar a súa estancia no destino (turismo receptivo). Con respecto a isto último, é preciso indicar 
que unha maior estancia no destino, alén de contribuír á maximización dos beneficios do sector do aloxamento, supón un maior gasto por 
parte dos turistas e por tanto máis ingresos por turismo para a cidade.  

Analizando as principais fontes de información turística formais ou regradas coas que conta a cidade, a través das cales promociona os seus 
produtos/servizos turísticos, atopámonos con dous tipo de fontes de información fundamentalmente, as Oficinas de Turismo e as páxinas web 
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con contido turístico. Analízase a continuación a información que sobre a cidade se ofrece a través destas dúas fontes de información.No que 
respecta ás páxinas web con contido sobre a cidade, atopámonos con catro 
páxinas que fan referencia á oferta turística de Ourense. Se analizamos os seus 
contidos podemos observar como a promoción está baseada fundamentalmente 
en dous eixos, os recursos termais e os patrimoniais –patrimonio material, 
fundamentalmente monumentos–. Non en tanto, atópanse importantes 
diferenzas en canto á información ofrecida a través das páxinas webs 
analizadas no que respecta a aspectos como: horarios de apertura/cerre de 

establecementos, monumentos, etc., tipo de entrada (libre ou 
restrinxida), grao de descrición dos servizos ofrecidos, 
accesibilidade (medios de transporte dispoñibles para acceder 
aos mesmos), etc. Neste senso, obsérvase que a páxina web 
que depende do Concello (http://www.turismodeourense.com/) 
ofrece unha información moito máis útil e completa para o 
turista que o resto de páxinas web, destacando a “vaguedade” 
coa que se describe ao destino turístico Ourense cidade na 
páxina de Turgalicia.  

Por outra banda, co obxecto de analizar a información proporcionada polas oficinas de turismo da propia cidade, levouse a cabo un traballo 
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de campo solicitando información por correo electrónico. Contactouse coas tres Oficinas existentes na cidade e obtívose resposta das tres. A 
información máis completa e útil foi a obtida pola Oficina Municipal do Concello. Na Táboa 3 amósase a información proporcionada por cada 
unha das Oficinas contactadas. Con todo, hai que destacar a rapidez da resposta nos tres casos. 
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3. Fixación dos posibles destinos con AVE emisores de turistas para 
Ourense 

En primeiro lugar, recóllese un mapa no que se poden observar 
tódalas cidades nas que xa hai AVE e ademais aquelas que o 
terán no futuro. Dentro destas cidades é claro que non todas 
teñen a mesma importancia como destinos emisores de 
turistas. Para tentar aproximarnos máis a este potencial, 
fixámonos no número de pases Spain Pass que se utilizaron 
nas distintas estacións de Renfe. O Spain Pass é un bono que 
aposta por unha oferta única para o público estranxeiro ou 
internacional, xa que se une de forma flexible a alta velocidade 
e a oferta turística da rede de Cidades AVE. Do total de pases, 
hai tres estacións que representan aproximadamente o 49% 
das formalizacións dos mesmos. Por orde de importancia 
segundo este criterio: Madrid-Puerta de Atocha (máis de 35.000 
formalizacións), Barcelona-Sants (máis de 20.000), Sevilla-
Santa Justa (máis de 15.000). Estes puntos sería importante 
utilizalos para a captación de turistas internacionais con accións 
directas.  
Por outra banda, nos informes que existen na rede de cidades 
AVE sobre o público obxectivo para produtos que mesturen tren e turismo a nivel nacional, ponse de manifesto a relevancia de dous grupos 

Figura 3. Mapa AVE 
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fundamentais: persoas que viaxaron dentro de España no último ano (turismo interno) e familias con nenos no fogar. O primeiro grupo 
correspóndese con persoas maiores de 18 anos, con clase social media ou media-alta, e que viven en cidades de máis de 10.000 habitantes. 
Prefiren ir a sitios pouco turísticos (40%), viaxan fundamentalmente en parella (48%) e reservan a través da rede (41%). Neste caso Ourense, 
como destino pouco masificado a nivel turístico, ten moito que ofrecer. O grupo de familias con fillos no fogar correspóndese con persoas 
entre 30 e 50 anos, clase social media ou media-alta, e que viven en cidades de máis de 10.000 habitantes. Apaixonados polas viaxes (56%), 
organizan as súas vacacións (52%) e buscan un bo prezo (63%). Para este segmento Ourense ten vantaxes pola súa relación calidade 
prezo. Neste caso sería importante identificarse como destino familiar (Anexo III.2) conseguindo por exemplo, o selo de Turismo Familiar que 
xestiona a Federación de Familias Numerosas. O que é claro para chegar a ambos grupos e que se necesita un bo posicionamento e 
reputación na rede debida a importancia que este canal ten para a reserva da viaxe en ambos colectivos. Por tanto, as accións de promoción 
online son clave. 
A nivel xeográfico e tomando en consideración os datos do INE na enquisa de turismo de residentes1, pensamos que dentro dos destinos 
con AVE un dos máis interesantes é Madrid. Durante o segundo trimestre de 2016, os madrileños fixeron aproximadamente 7 millóns de 
viaxes por España, das que case 6 millóns foron a outras CCAA. A seguinte Comunidade Autónoma con maior número de viaxes foi País 
Vasco con preto de dous millóns seguido por Cataluña con aproximadamente un millón e medio. Os destinos dentro destas Comunidades 
Autónomas conectados directamente con Ourense por AVE deberían ser obxecto de accións de promoción directa, considerando pola súa 
magnitude a Madrid como o mercado emisor clave de tódalas estratexias que se planeen.  

 

  

                                                 
1 Dispoñibles en: http://ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=12450 
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4. Medidas na propia estación de AVE. Ourense como destino receptor 

Aínda que hoxe en día a maioría de turistas buscan información sobre o destino que visitan en orixe é absolutamente necesario ter unha boa 
acollida en destino. O primeiro contacto coa cidade de Ourense, será no noso caso a estación do AVE. Resulta un pouco complicado na 
actualidade propor actuacións moi concretas e personalizadas, posto que non está construída a estación intermodal. En todo caso, o que é 
seguro é que o foco haberá que poñelo en ofrecer información á chegada e facilitar a accesibilidade á cidade a través de transporte público.  
Imprescindible contar cun punto de información e acollida do turista na propia estación. Pódese optar por un punto no que exista atención 
personalizada con persoal especializado ou unha alternativa 24h automatizada, sen persoal. Ambas son elixidas por distintos destinos AVE 
como se pode ver nas imaxes. 
Tamén resulta de especial relevancia facilitar a chegada dos turistas ao centro da cidade, para elo será necesario revisar o transporte público 
aumentando de ser o caso a frecuencia das rotas que pasan pola estación e van ata o centro da cidade (propostas de acción S1). 

 
 
 

 

 
 
 
 

Punto de información en estación de Cuenca     Punto de información en estación AVE de Córdoba 
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5. Posibilidades ante mercados internacionais 

Á hora de pensar en posibles mercados internacionais para Ourense, debemos pensar nos mercados internacionais que chegan a Galicia, 
principalmente vía aeroportos de Santiago e A Coruña. O obxectivo é captar aos turistas que chegan ou pasan por Santiago e A Coruña e 
motivalos a desprazarse a Ourense coa liña AVE, estando actualmente a tan so 35 e 60 min respectivamente.  
No que respecta aos principais mercados estranxeiros, Portugal é o principal país emisor de turistas a Galicia, se ben, durante o período 
2013-2015 detéctase un descenso no número de turistas lusos que chegaron á nosa comunidade, pasando de supoñer un 25% do total dos 
turistas estranxeiros no ano 2013, entre máis de 80 países, a un 16% no ano 2015, tal e como se reflicte nas Gráficas 10 e 11. Alemaña, 
Arxentina, Francia, Italia e Reino Unido atópanse en segundo lugar no ranking dos países máis importantes para Galicia, con porcentaxes 
que oscilan entre o 10% e o 6%. Finalmente, cunha porcentaxe de entre o 4% e o 5%, atópanse EEUU e Suíza. 
 

Gráficas 10 e 11. Principais mercados estranxeiros (2013 e 2015) 
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Con todo, hai que indicar que durante o 
período analizado produciuse un incremento 
no número de chegadas de países que tradicionalmente non constituían un mercado de gran importancia para Galicia entre os que compre 
destacar Irlanda, Canadá, Australia, República Chueca, Suecia e Dinamarca. Estes países orixinaron en gran medida ese incremento de 
máis dun 10% no número de chegadas do resto de países estranxeiros a Galicia durante os últimos anos, pasando dun 25% no ano 2013 a 
un 36% no ano 2015. 
De estudos xa realizados a nivel Galicia sobre a imaxe da comunidade no estranxeiro, extráese que Galicia está fortemente vinculada ao 
Camiño de Santiago, patrimonio histórico e gastronomía, sendo esta a información máis solicitada antes da chegada ao destino. O termalismo 
é un recurso aínda non posicionado no estranxeiro, e á vez o recurso diferencial de Ourense. De aí a necesidade de difundilo nos principais 
países emisores de turismo para Galicia: Portugal, Alemaña, Arxentina, Francia, Italia e Reino Unido. Para elo temos dúas vías: 
- Promoción no país emisor. Difundir a imaxe do termalismo nos principais países emisores inducindo aos turistas que teñen pensado 

viaxar a Galicia a incluír a visita a Ourense na súa planificación da viaxe. 
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- Promoción na chegada ao destino. É dicir, nos propios aeroportos galegos, podendo os turistas recibir dita información á chegada ao 

destino, ofrecendo tamén posibles propostas para visitar Ourense dentro da súa viaxe a Galicia, aínda que non estivese dentro dos seus 

plans previos.  
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6. Análise da estratexia comunicativa de Ourense  

6.1. Análise comunicativa da cidade de Ourense antes da chegada ao 

destino 
Para poder estudar esta vía, realízase en primeiro lugar unha busca a través dun buscador (google.es) coas palabras clave máis habituais no 
caso de querer visitar Ourense: “turismo” e “Ourense”. Previa á chegada á cidade, os potenciais turistas ou visitantes atópanse coas seguintes 
fontes de información (as primeiras 10 saídas no buscador): 
1. www.turismourense.com: páxina web do INORDE (Instituto Ourensán de Desenvolvemento Económico). Trátase dun organismo 
provincial. 
2. www.turismodeourense.com: web de turismo do Concello de Ourense. 

3. www.minube.com › Turismo › España › Ourense: información de Ourense a través do portal minube. 

4. ourense.travel: información de Ourense a través do portal travel. 

5. www.viveourense.es 

6. www.spain.info/es/que-quieres/ciudades-pueblos/.../ourense.html: información de Ourense a través da web turística de España. 

7. www.turismo.gal/presentacion-de-ourense?langId=es_ES: información de Ourense a través do organismo autonómico de turismo, 

Turgalicia. 

8. www.tripadvisor.es › Europa › España › Galicia: información de Ourense a través do portal tripadvisor.  

9. www.ourense.es › Inicio › Directorio 

10. www.guiarepsol.com/es/turismo/destinos/urbanos/ciudades.../ourense/: información de Ourense a través da Guía Repsol. 
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Ademais das primeiras saídas en internet ao utilizar un buscador, analízanse tamén tres webs relevantes para a cidade (Anexo I): 
termalismo.ourense.es; visita.ourense.gal e avexperience.es (que recentemente actualizou a información de Ourense presente na mesma). 
Unha vez atopadas as principais vías online informativas da cidade, realízase unha análise de contido das mesmas en función dunha serie 
de ítems como actualización de contidos, ferramentas 2.0 asociadas á mesma ou idiomas de acceso, entre outros (Táboa 4), baseándonos 
no estudo de Park e Gretzel (2007). Ademais, co obxectivo de coñecer cal é a imaxe que se está proxectando actualmente da cidade e os 
recursos que están recibindo unha maior difusión, farase unha análise das webs a través de palabras clave e as figuras que aparecen.  

 

Táboa 4. Ítems valorados para a análise de contido 

- Accesibilidade: idiomas en que se oferta a web 
- Capacidade de resposta: Acceso a contacto 
- Tipo e calidade da información: 
o Menús principais da web 
o Tarxetas desconto/fidelización 
o Aloxamento 
o Como chegar 
o Presenza de folletos online/mapas turísticos 
o Actualización de contidos 
o Axenda con eventos 
o Recursos da cidade 
o Imaxe da cidade 
- Interactividade 
o Enlaces a redes sociais 
o Número de redes 
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o Actualización de contidos nas redes 
o Redes con actividade 

 

Baseándonos nos ítems anteriormente mencionados analizáronse as 10 primeiras páxinas web con contido turístico sobre a cidade de 
Ourense que aparecen no buscador, cuxos resultados se presentan na Táboa 5 (e Anexo I). 

 

 
Táboa 5. Análise das webs 

ÍTEMS  
 
                                                     WEB 

INORDE Concello 
Ourense 
(turismo) 

Minube Ourensetravel* 
*inactiva 

viveourense Spain.info turgalicia tripadvisor Concello 
Ourense 
(ppal.) 

guiarepsol 

Accesibilidade 

Idiomas (nº) 1 3 7 1 1 27 6 50 2 2 

Capacidade de resposta 

Acceso a contacto/email 
(1=Si/0=Non) 

1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 

Tipo e calidade de información 

Menús (nº) 6 5 9 1 3 4 10 7 - 0 

Tarxetas desconto/Fidelización 
(1=Si/0=Non) 

0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 

Aloxamento cidade (1=Si/0=Non) 1 1 1 1 0 1 1 1 - 0 

Como chegar (1=Si/0=Non) 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 

Presenza de folletos online/mapas turísticos 
(1=Si/0=Non) 

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 

Actualización de contidos (1=Si/0=Non) 0 1 - 1 0 0 0 1 - 0 

Axenda con eventos (1=Si/0=Non) 1 1 0 0 0 1 1 0 - 0 
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Recursos da cidade (1=Si/0=Non) 1 1 1 0 0 1 1 1 - 1 

Interactividade 

Enlace a redes sociais(1=Si/0=Non)  1 1 1 0 1 0 - 0 - 0 

Número de redes sociais  4 5 - 0 4 0 - 0 - 0 

Actualización de contidos nas redes 
(1=Si/0=Non)  

1 1 - 0 0 0 - 0 - 0 

Redes con actividade (nº) 2 2 - 0 0 0 - 0 - 0 

Tras analizar as 10 páxinas webs atopáronse certas similitudes e carencias en certos aspectos. O primeiro deles é o idioma, limitándose na 
maioría a un ou dous. Páxinas turísticas propias da cidade como a de turismourense ou viveOurense, tan só se ofertan nun idioma. Todas, a 
excepción de OurenseTravel, presentan un contacto, ao igual que aloxamento na cidade (exceptuando viveOurense e a información da cidade 
na Guía Repsol), aspectos positivos na difusión turística. En canto ao resto de información ofertada, chama a atención a inexistencia dalgún 
tipo de tarxeta ou estratexia de fidelización por parte da cidade (descontos a turistas). En ningunha das webs analizadas se atopou información 
ao respecto. En canto á información relativa a como chegar, se ben é certo que as principais páxinas web posúen esta información, 
considérase oportuno destacar o tren como principal medio de transporte para chegar á cidade sobre outros medios como por exemplo o 
avión. Coa chegada do AVE á cidade, o tren pode ser tan competitivo como medio de transporte como o avión, tanto en tempo como en prezo, 
coa diferenza de que o tren chega á cidade e o avión non. 
A maioría presenta algún mapa, folleto ou guía, ou suple esta carencia con imaxes da cidade ou inventario de recursos. Outro aspecto 
favorable é a existencia dunha axenda cos eventos próximos, tanto nas webs propias de turismo de Ourense (local e INORDE) como na de 
Turgalicia e SpainInfo. É moi importante manter actualizada esta ferramenta. En canto ás redes sociais todas presentan enlaces a varias, 
sendo as máis usadas e realmente activas dúas, facebook e twitter. No caso do Concello e do INORDE, teñen ao seu favor a actualización 
de contidos das mesmas, sendo unhas ferramentas efectivas e dinámicas, non un engadido sen utilidade. Nalgunhas das webs analizadas 
non procede a análise deste criterio, xa que as redes sociais son as propias do portal (como en minube) ou simplemente invitan a compartir 
me gusta Ourense, como no caso de Turgalicia (gústame o destino Ourense, Galicia) pero non hai acceso ás redes sociais propias da difusión 
turística da cidade, debilidade a ter en conta. Faise especial fincapé no aspecto das redes sociais xa que se trata dunha ferramenta de 
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promoción de grande importancia na actualidade. A día de hoxe, acceder a estas redes dende calqueira dispositivo (teléfonos intelixentes, 
tabletas e ordenadores portátiles, fundamentalmente) e en calqueira lugar forma parte da rutina diaria para milleiros de usuarios. Manter as 
diferentes redes sociais actualizadas e interacturar cos potenciais “turistas/clientes”  é unha das claves para que esta ferramenta de promoción 
do destino funcione de maneira óptima. 
Ademais, Internet inflúe en gran medida na creación da imaxe do destino turístico, converténdose esta nunha ferramenta clave para os DMO 
(Destination Marketing Organizations), encargados da promoción do destino turístico. 
No que respecta á imaxe que se proxecta do destino turístico Ourense cidade nas principais páxinas web con contido turístico sobre a mesma 
considerouse oportuno analizar, por unha banda, o texto que aparece en ditas páxinas web prestando especial atención á presenza de 
palabras clave que fan referencia aos recursos turísticos da cidade (Táboa 7) e, pola outra, ás imaxes que fan referencia aos mencionados 
recursos e que aparecen en ditas páxinas web (Táboa 8). A técnica de estudo de páxinas web turísticas baseada na análise do seu contido 
verbal e pictórico está avalada por varios investigadores expertos na materia de posicionamento de destinos turísticos, moitos deles 
referenciados no traballo de Choi et al. (2007). 
Os ítems valorados na análise de palabras clave correspóndense cos principais recursos turísticos cos que conta a cidade, analizados con 
anterioridade na primeira parte deste estudo. Concretamente, analizáronse palabras clave e imaxes que fan referencia aos recursos termais 
da cidade, a natureza e a paisaxe, recursos histórico-monumentais, patrimonio cultural inmaterial (festas e acontecementos programados) así 
como aquelas palabras clave e imaxes relacionadas coa gastronomía, compras e deporte. 

 
Táboa 6. Ítems valorados na análise de palabras chave e fotografías 

�Turismo termal: termal, Burgas, poza... 
�Natureza e paisaxe: natureza, verde, paisaxe, río... 
�Histórico-monumental: ponte, catedral, igrexa, praza maior, capela, alameda, 
casco vello... 
�Cultural intanxible: cine, mostra, teatro, Maios, Entroido, museos, rutas, 
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literatural... 
�Gastronomía: tapas, ruta, viño 
�Compras: compras, shopping 
�Deporte 

Táboa 7. Imaxe da cidade (palabras clave) 
RECURSO 

 
WEB 

INORDE Concello 
Ourense 
(turismo) 

Minube Ourensetravel* 
*inactiva 

viveourense Spain.info turgalicia tripadvisor Concello 
Ourense 
(ppal.) 

guiarepsol Total 
(Filas) 

Termais 3 4 10 6 4 1 25 1 - 25 79 

Naturais e paisaxísticos 4 0 8 0 0 1 3 0 - 5 21 

Histórico-monumentais, 
etnolóxicos e artísticos 

5 3 4 0 0 0 10 2 - 25 
49 

Festas e acontecementos 
programados 

5 3 3 0 2 1 5 0 -  
19 

Gastronomía 3 6** 5 0 0 1 2 0 - 10 27 

Compras 0 0 0 0 0 0 0 0 - 5 5 

Deporte 3 2 0 0 0 1 0 0 -  6 

TOTAL (Columnas) 23 18 30 6 6 5 45 3 0 70 206 
**Na páxina de turismo propia do Concello de Ourense, no momento da análise a presenza de palabras vinculadas coa gastronomía é alta por atoparse no momento dos eventos Sabores de 

Ourense e Concurso de Pinchos. 

Táboa 8. Imaxe da cidade (fotografías) 

RECURSO 
 

WEB 

INORDE Concello 
Ourense 
(turismo) 

Minube Ourensetravel* 
*inactiva 

viveourense Spain.info turgalicia tripadvisor Concello 
Ourense 
(ppal.) 

guiarepsol Total 
(Filas) 

Termais 1 2 6 4 4 0 0 1 - 3 21 
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Naturais e paisaxísticos 1 0 0 0 0  0 0 -  1 

Histórico-monumentais, 
etnolóxicos e artísticos 

2 5 2 0 4 4 3 1 - 4 
25 

Festas e acontecementos 
programados 

2 2 0 0 2 0 0 0 -  
6 

Gastronomía 1 3 4 0 0 0 0 0 - 1 9 

Compras 0 0 0 0 1 0 0 0 -  1 

Deporte 4 1 0 0 0 0 0 0 -  5 

TOTAL (Columnas) 11 13 12 4 11 4 3 2 0 8 68 

 

Tras analizar a imaxe difundida da cidade, no caso da análise por palabras clave, hai que sinalar que existe unha clara tendencia a destacar 
os recursos termais (poza, terma, Burgas, augas mineromedicinais...), chegando a contabilizar preto de 80 termos, o que supón o 38% das 
palabras clave que aparecen, tan so na páxina de inicio das 10 webs analizadas. En segundo lugar, cunha frecuencia de 49 palabras, 24% 
das palabras clave detectadas, aparecen os termos vinculados a patrimonio material e monumentos. Se centramos a análise por webs, son 
“minube” e “turgalicia” as que destacan os recursos termais sobre o resto. No caso da “guíarepsol” posiciónase a Ourense tanto a nivel termal 
como patrimonial-monumental. 
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Gráfica 12. Recursos turísticos máis destacados nas principais páxinas web (Palabras clave) 

 
 

A análise en base ás fotografías que aparecen nas distintas páxinas web analizadas sitúa en primero lugar ao patrimonio histórico-artístico e 
moumental como imaxe de Ourense (34% das fotografías que aparecen vinculadas a este recurso), seguido moi de cerca polo termalismo 
(31% das fotografías que fan referencia ós recursos termais).  
Pódese concluir, por tanto, que actualmente o turista potencial que realiza unha busca de Ourense en Internet para formarse unha imaxe do 
destino, percibe a Ourense como cidade sinónimo de patrimonio e termalismo, tanto polo contido verbal como polas imaxes/fotografías que 
aparecen nas web analizadas. Hai que destacar, ademais, que a gastronomía, que a priori non se considera un dos recursos diferenciadores 
da cidade con respecto ao resto de destinos competidores, aparece en terceiro lugar, cun 13% de observacións tanto no que respecta a texto 
(palabras chave) como a imaxe (fotografías), ocupando un lugar destacado na promoción da cidade a nivel turístico. Finalmente, dicir que 

Termais

38%

Naturais e 

paisaxísticos 

10%

Histórico-

monumentais, 

etnolóxicos e 

artísticos

24%

Festas e 

acontecemento

s programados

9%

Gastronomía

13%

Compras

3%

Deporte

3%



    Plan de acción no destino turístico Ourense ante a chegada do AVE 

 

 

40 

actividades de ocio complementarias como son as compras, cun gran potencial para xerar recursos económicos na cidade, apenas se utilizan 
para a promoción do destino turístico, reducíndose o número de aparicións de palabras e imaxes asociadas a este recurso a un 3% e un 1%, 
repectivamente. 
 

Gráfica 13. Recursos turísticos máis destacados nas principais páxinas web (Fotografías) 

 
 

Con todo, hai que destacar que existen diferenzas importantes en cuanto á imaxe que se reflicte do destino turístico Ourense entre as distintas 
páxinas web anteriormente mencionadas. 
Así, analizouse a imaxe que se reflicte da cidade nas principais páxinas web establecendo unha comparativa entre a importancia outorgada 
aos diferentes recursos turísticos dentro dunha mesma páxina web, así como con respecto ao resto das páxinas web analizadas. O obxecto 
desta análise é obter unha idea da imaxe proxectada nas distintas páxinas web en termos relativos (%). Para elo representáronse os recursos 
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turísticos, por unha banda, e as páxinas web, pola outra, nun mapa perceptual bidimensional mediante a técnica de Análise de 
Correspondencias2. De novo utilizáronse as palabras clave –Táboa 9– e as fotografías –Táboa 10– que fan referencia aos principais recursos 
turísticos cos que conta a cidade, anteriormente mencionados, e que aparecen en ditas páxinas web. 
 

Táboa 9. Imaxe da cidade nas distintas páxinas web (palabras clave)3 

RECURSO 
                     
                                      
 WEB  

INORDE Concello Ourense 
(turismo) 

Minube Turgalicia Guíarepsol Total 
(Filas) 

Termais 3 4 10 25 25 67 

Naturais e paisaxísticos  4 0 8 3 5 20 

Histórico-monumentais, etnolóxicos e artísticos 5 3 4 10 25 47 

Festas e acontecementos programados 5 3 3 5 0 16 

Gastronomía 3 6 5 2 10 26 

TOTAL (Columnas) 20 16 30 45 65 176 

 

Tal e como se desprende da Figura 4, a imaxe proxectada nas distintas páxinas web con contido turístico sobre a cidade analizadas, en base 
ás palabras clave, é moi diversa. Isto ven explicado pola dispersión existente entre os puntos que representan ás distintas categorías das 
dúas variables analizadas, recursos turísticos e páxinas web. Con todo, obsérvase que existe unha relación entre as dúas variables analizadas 
de correspondencia biunívoca, de xeito que cada páxina web aparece ligada a un só recurso turístico, e viceversa, proxectándose polo tanto 
unha imaxe da cidade diferente en cada unha das web analizadas. 

                                                 
2 Trátase dunha técnica frecuentemente utilizada en marketing para analizar o posicionamento de produtos/servizos. 

3 Utilizáronse só aquelas páxinas web e recursos que contan cun mínimo de 10 observacións en total. 
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Así, a imaxe da cidade de Ourense aparece ligada á gastronomía na páxina web turística do propio Concello. A imaxe de cidade histórico-
monumental, que conta cunha gran cantidade de recursos ligados ao patrimonio material reflíctese principalmente na guía de viaxe 
“guíarepsol”, a pesar de contar con gran importancia no resto das páxinas web. Con respecto á páxina web do INORDE, transmite unha imaxe 
de cidade como un espazo que basea a súa oferta turística en festexos e acontecementos programados mellor que ningunha outra. A imaxe 
de Ourense ligada aos recursos naturais e paisaxísticos aparece de maneira máis clara na páxina web de minube. E, finalmente, en canto ao 
atractivo turístico con maior relevancia para a cidade, polo número total de veces que aparece nas distintas páxinas web analizadas, como 
son as termas, dicir que é a páxina web de turgalicia a que ofrece unha imaxe da cidade máis ligada ao termalismo, en canto ao texto analizado. 

Figura 4. Mapa da imaxe da cidade de Ourense nas distintas páxinas web (palabras clave) 
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Táboa 10. Imaxe da cidade nas distintas páxinas web (fotografías)4 

RECURSO 
                    
                           WEB  

INORDE Concello Ourense 
(turismo) 

Minube Viveourense Guíarepsol Total 
(Filas) 

Termais 1 2 6 4 3 16 

Histórico-monumentais, etnolóxicos e 
artísticos 

2 5 2 4 4 
17 

Festas e acontecementos programados 2 2 0 2 0 6 

Gastronomía 1 3 4 0 1 9 

Deporte 4 1 0 0 0 5 

TOTAL (Columnas) 10 13 12 10 8 53 

 

No caso da imaxe reflectida da cidade de Ourense polas distintas páxinas web analizadas, en base ás fotografías dos recursos turísticos que 
nelas aparecen, a pouca distancia e dispersión entre os puntos das distintas categorías das dúas variables analizadas, recursos turísticos e 
páxinas web, indícannos que ningunha das páxinas web se diferenza claramente do resto en canto á imaxe que transmite da cidade como 
destino turístico. En termos xerais, obsérvase un equilibrio entre a importancia outorgada ós distintos recursos turísticos vía fotografías nas 
distintas páxinas web. Con todo, hai que ter en conta que o número de observacións nos que se basea esta segunda análise é moi baixo, 53 
observacións en total.  

 
  

                                                 
4 Utilizáronse só aquelas páxinas webs e recursos que contan cun mínimo de 5 observacións en total. 
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Figura 5. Mapa imaxe cidade de Ourense nas distintas páxinas web web (fotografías) 
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6.2. Análise comunicativa da cidade de Ourense á chegada ao destino 
Como xa se adiantou, unha vez que un turista/visitante chega á cidade tamén pode buscar certa información turística que lle resulte útil. No 
caso dos visitantes a acción agardada é a visita aos puntos de información turística da cidade: 
 

- Oficina Municipal do Concello de Ourense. Rúa Isabel la Católica, nº 2. 
Horario: Luns a venres de 9.00 a 14.00 e 15.00 a 20.00h. Sábados, domingos e 
festivos de 11.00 a 14.00h. 

- Oficina de Turismo da Xunta de Galicia. Casa do Legoeiro. Ponte Romana. 
Horario:  
Inverno: 9:00 a 14:00 e de 16:30 a 18:30 (de luns a venres) 
Verán: (Xullo e Agosto):  Luns a venres: de 9:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 h. 
Sábados: de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 h. Domingos: de 10:00 a 14:00 e de 
17:00 a 19:00 h.. 

- INORDE. Rúa Progreso, 28. 
Horario: Luns a venres de 8.30 a 14.30 h. 

Fonte: horarios publicados na web do concello de Ourense. http://www.ourense.es/ 

 
A información que se da dende as Oficinas Municipais aos turistas depende, en gran medida, da demanda dos propios turistas. E é que nas 
disintas oficinas repartidas pola cidade o público atendido é moi diverso, dende turistas vacacionais, a peregrinos, pasando por turistas de 
negocios, fundamentalmente. 
Con todo, e en termos xerais, poderíase dicir que no caso da Oficina Municipal, a información aportada fai referencia, fundamentalmente, á 
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oferta turística da cidade, dende os recursos termais e patrimoniais da mesma até acontecementos puntuais que teñan lugar na cidade na 
época na que se visita. 
No caso da Oficina de Turismo da Xunta de Galicia, aparte de atender ás demandas específicas que fai o turista, a súa labor é a de presentar 
unha oferta turística global a nivel de Galicia en base ás distintas temáticas elaboradas por Turgalicia con soporte en material promocional en 
papel: aloxamentos senlleiros, Galiza ó natural, mananciais de Galicia, Ribeira Sacra, etc.  
Dende o INORDE, ente con competencias a nivel provincial, a información proporcionada baséase na oferta termal e cultural da cidade, 
fundamentalmente, así como en espazos próximos á mesma: Ribeira Sacra, O Ribeiro ou Allariz. 
No caso dos turistas, ademais dos puntos de información turística, é habitual a obtención de información nas propias recepcións dos 
establecementos hoteleiros, dispoñibles para os clientes as 24 horas do día. Por iso resulta de interese para o presente estudo coñecer cal é 
a información que se está a transmitir, recursos recomendados e folletos ou outro material turístico entregado, así como os comentarios 
recibidos polos clientes.  
Para elo entrevistáronse a 4 hoteis da cidade. Os dous de creación máis recente (NH Ourense e Carrís), e dous máis tradicionais, un no propio 
casco vello (Hotel Zarampallo)  e outro situado no centro, Hotel Miño. A entrevista xirou entorno a catro bloques: 
• Frecuencia coa que os clientes solicitan información turística. 

• Que información turística facilitan aos clientes e en que soportes. 

• Que atractivos turísticos son os que lles destacan aos clientes. 

• Principais comentarios sobre Ourense recibidos polos clientes. 

En canto á solicitude de información, a resposta foi unánime, a maioría dos clientes preguntan en recepción polos atractivos turísticos da 
cidade. A información facilitada, tamén coincide nos catro establecementos, centrándose nas explicacións do propio recepcionista (de aí a 
importancia do coñecemento turístico da cidade do mesmo) e na entrega de folletos turísticos. Ademais, os dous novos hoteis, NH e Carrís, 
recomendan acudir a algunha das oficinas de turismo da cidade. A información entregada en soporte papel redúcese a un mapa da cidade e 
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folletos turísticos a nivel Ourense provincia no caso do Hotel Zarampallo. O hotel Carrís, ao mapa da cidade, engade un plano termal, ruta 
monumental e ruta de viños. O hotel Miño e NH entregan tamén o horario de transportes e monumentos. Os tres atractivos máis destacados 
por parte dos hoteis coinciden totalmente nos catro casos: zona termal (Burgas e termas); Ourense monumental e Ourense gastronómico.  
Por último, en canto aos comentarios recibidos por parte dos clientes, como aspectos positivos destacan a zona termal e gastronomía, ademais 
de que a maioría se sorprende gratamente coa cidade; agardaban menos ao ser unha cidade pequena e sorpréndense cos seus atractivos, 
entre eles a vida cultural, o termalismo e tamén o comercio. En conclusión, as expectativas dos turistas son baixas e veñen cun alto 
descoñecemento da cidade e dos seus recursos. Como aspectos negativos máis comentados: a sinalización e información das direccións 
(escasa e non clara) e a limitación de horario dos servizos turísticos, non abertos a diario (Táboa 11). É necesario ter en conta que as 
valoracións recibidas en relación ao primeiro aspecto son previas á recente incorporación de nova sinalización turística na cidade. Haberá por 
tanto que monitorizar se ese cambio se traduce tamén nunha modificación na percepción dos turistas respecto a este aspecto. 

 

Táboa 11. Resumo das entrevistas a hoteis 
 NH OURENSE HOTEL MIÑO HOTEL ZARAMPALLO  CARRÍS 

Os clientes solicitan información 
turística 

� � � � 

Información facilitada     

 Info recepcionista � � � � 

Folletos turísticos � � � � 

Ir a oficina de turismo �   � 

Soporte papel     

Mapa Ourense � � � � 

Mapa termal � �  � 

Ruta monumental � �  � 

Ruta viños  �  � 
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Horario transportes/monumentos � �   

Folletos turísticos Ourense 
provincia 

�  �  

Atractivos turísticos destacados     

Ourense termal � � � � 

Ourense gastronómico � � � � 

Ourense monumental � � � � 

Comentarios turistas     

Positivos Termalismo; Gastronomía Cidade sorprendente Mellor do que agardaban Termas; Cultura; Comercio 

Negativos Sinalización; Direccións; Horarios    
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7. Propostas e plan de acción 

7.1. Resumo de accións vencelladas ao AVE identificadas nas cidades da 
rede AVE 
Resúmense na seguinte táboa as accións vencelladas ao AVE que se levan a cabo en Ciudad Real, Cuenca,Lleida e Segovia que poderían 
implantarse en Ourense: 

Táboa 12: Accións vinculadas ao AVE 

ACCIÓNS CIDADES OBSERVACIÓNS 

Posicionamento do Banner da Rede de 

Cidades AVE na web turística.  

Ciudad Real, Cuenca, 

Lleida, Segovia 

Nun lugar visible para un acceso directo a esta web, na que aparece información sobre 

as cidades AVE, converténdose así nun importante canle de difusión. 

Tarxeta turística da cidade con descontos, 
promocións e acceso a certos 
establecementos 

Ciudad Real, Cuenca, 
Lleida, Segovia 

Importante mellorar os puntos de adquisición da mesma, sendo a estación AVE un 
deles, primeiro contacto dos viaxeiros AVE coa cidade. Tamén é recomendable a venda 
online, o que xa fai Segovia. 

Localización clara da estación AVE no 
mapa da cidade 

Ciudad Real, Lleida, 
Segovia 

Os viaxeiros AVE deberán poder adquirir mapas da cidade na estación, vendo con 
claridade a súa localización actual.  

Menú de acceso rápido na web turística 
sobre “como chegar” cun apartado AVE 

con destinos emisores e tempos de 
chegada.  

Ciudad Real O turista pode ver dende que puntos pode chegar a cidade en AVE e canto tempo lle 
levaría. 

Mellorar posicionamento web (SEO) - Ao buscar AVE e unha cidade destino debería aparecer posicionada nos primeiros 
postos a web turística da cidade, obtendo así información da mesma antes da visita. 
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Busca de acordos con buscadores 
turísticos, touroperadores, RENFE, e 
outros organismos turísticos. 

Ciudad Real, Cuenca, 
Lleida, Segovia 

Búscase chegar así ao turista potencial a través do maior número de canles posibles 
(distribución multicanal), así como descontos o paquetes a mellor prezo. 

Definir destinos emisores Ciudad Real, Cuenca, 
Lleida, Segovia 

Ciudad Real,  Cuenca e Segovia traballan principalmente con Madrid, a unha hora de 
camiño e media hora no caso de Segovia. No caso de Lleida sorprende atopar nas 
primeiras saídas dun buscador Ourense como saída. 

 Ciudad Real Dar a coñecer a cidade a través dun paquete turístico a profesionais do turismo para 

que posteriormente poidan vender a cidade a turistas finais. 
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7.2. Plan de accións  

ASPECTO PROBLEMA POSIBLES ACCIÓNS AXENTES 
IMPLICADOS 

PRAZO ESTADO DE 
REALIZACIÓN 

1.Transporte 
público 

P1.A Non dispoñibilidade en Google 
Maps da información dos autobuses 
urbanos de Ourense. 

S1.A Incluír dita información para que estea a 
disposición dos usuarios que utilizan esa 
aplicación para planificar rutas dentro da 
cidade.  

Concello de 
Ourense 

Compañía 
transporte 

Medio NON 
REALIZADO 

 

P1.B Imposibilidade de buscar liñas 
de autobús que pasan por unha 
determinada parada dende a rede. 

S1.B Recoller que a implementación de dita 
función se leve a cabo pola adxudicataria do 
transporte público no próximo proceso de 
licitación. 
S1.C Utilizar códigos QR para saber canto 

tempo queda para que chegue o autobús 
naquelas paradas nas que aínda non están 
instalados os paneis informativos 

Concello de 
Ourense 

Google maps 
Compañía 
transporte 

Medio NON 
REALIZADO 

 

2. Turismo de 
compras 

P2.A Escaso posicionamento da 
cidade para turismo de compras 

 

S2.A1 Ourense é coñecida por deseñadores de 
prestixio como Roberto Verino, Adolfo 

Domínguez ou Purificación García e tamén por 
ter establecementos de marcas recoñecidas no 
ámbito internacional que non se atopan noutras 
cidades galegas. Tamén sería de aproveitar a 
artesanía, deseño e novas propostas que están 

a xurdir, sempre que teñan ese carácter 

Concello de 
Ourense 

Comercio da 
cidade 

Medio REALIZADO 
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diferencial. Alomenos debería incluírse 
información na páxina web de turismo/cidade. 

S2.A2 Buscar acordos con empresas para que 
fagan algún tipo de promoción especial para 
visitantes/turistas aloxados na cidade.  

Concello de 
Ourense 

Comercio da 
cidade 

 

Curto EN PROCESO. 
HAI 

CONVERSAS 
CO SECTOR 

DO COMERCIO 
PARA A 

REALIZACIÓN 
DE ACCIÓNS 
CONXUNTAS.   

 

3. Turismo 
cultural 

P3.A Imposibilidade de facer unha 
visita guiada á cidade – citytour-
(existe opción pero a través de 
guías/empresas privadas) 

S3.A1 Que dende a oficina de turismo do 
concello de Ourense se oferte a opción de 
poder realizar algún tipo de ruta polo centro da 
cidade coas explicacións oportunas, aínda que 
esta se limite ás fin de semanas e períodos de 

maior demanda turística. Loxicamente a través 
do abono do importe que resulte do 
establecemento da ruta máis indicada e sempre 
en función dunha demanda mínima de persoas. 
No informe propóñense algunhas posibles 
mostras de citytours. 

Concello de 
Ourense 

Guías turísticos 
da cidade 

Medio NON 
REALIZADO 
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S3.A2 Oferta de visitas interpretativas, máis 
focalizadas na experiencia 

Concello de 
Ourense 

Guías turísticos 
da cidade 

Curto NON 
REALIZADO 

 

S3.A3 Visitas tematizadas en función de 
determinados eventos ou celebracións. 

Concello de 
Ourense 

Guías turísticos 
da cidade 

Curto NON 
REALIZADO 

 

P3.B Situación actual da iniciativa 
ViveOurense. No buscador web está 
ben posicionada (ao buscar Ourense 
e Turismo), mais a iniciativa está 
inoperativa. 

S3.B A páxina web ten moi poucos menús e 
contidos, centrada en tres factores: termalismo, 
compras e gastronomía. Céntrase no horario do 
tren termal e mapa das termas. Non aparece 
información gastronómica, nin de compras. 

Sería convinte retomar e poñer en valor esta 
iniciativa. 

Concello de 
Ourense 

 

Curto EN PROCESO 
A CREACIÓN 

DE WEB 
UNIFICADA 

 

4. Servicios 
turísticos 

P4.A. Limitación horaria dalgúns 
servizos da cidade, como na oficina 

de turismo municipal na que os 
turistas se queixan de que soamente 
abre pola maña 
P4.B. Existencia de diferentes puntos 
de información turística dependentes 
de diferentes institucións 

P4.C. Problemas de sinalización 

S4.A. Ampliar os horarios de apertura en fins de 
semana e periodos vacacionais.  

S4.B. Ao amparo da Lei de turismo de Galicia 
ofrecer un servizo único de información e 
acollemento de turistas na cidade (centro de 
recepción de visitantes). Este centro debería ter 
o horario máis amplo de apertura. 
S4.C. Os turistas comentan os problemas que 

teñen para atopar certos puntos de interese 

Concello de 
Ourense 

Xunta de Galicia 
INORDE 
Hoteis e 

aloxamento da 
cidade 

Medio REALIZADO: 
- Ampliación 

horario 
oficina de 
turismo do 
concello. 

- Nova 
sinalizació

n turística. 
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turística. 
P4.D. Comunicación non fluída con 
algúns hoteis, puntos de información 
turística para moitos turistas. 

turístico por falta de sinalización. 
S4.D. Envío de boletíns de novas aos hoteis da 
cidade coa axenda actualizada de cada mes 
para poder dar esa información na recepción 

dos mesmos. Envío de folletos e material da 
cidade aos hoteis. 

5. Portal 
Spain.info 

P5.A Non existen produtos na páxina 
web Spain.info centrados en Ourense 

S5.A1 Soamente se atopou un paquete turístico 
centrado en Ourense cidade (Descubre 

Ourense, excursión dun día por 79 €) pero está 
pensado para xente que se atope en Santiago. 
Polo que sería interesante dar a coñecer esta 
plataforma gratuíta, entre as empresas que 
traballan no sector para poder incluír ofertas de 
experiencias centradas en Ourense cidade, ou 

que incrementen a pernocta na cidade.  

Concello de 
Ourense 

Turespaña 

Medio EN PROCESO 
 

S5.A2 Non se detectou ningunha opinión en 
dita páxina sobre Ourense. Sería interesante 
facer unha labor de community manager e 

xestionar a imaxe da cidade nas redes. 

Concello de 
Ourense 

Curto EN PROCESO 
 

6. Imaxe da 
cidade on-line 

P6.A. Inexistencia dunha plataforma 
única que recolla toda a información 
relevante para o turista/visitante á 
cidade 

P6.B. Precisa a actualización 

S6. A1 Recoller e poñer en valor toda a 
información que pode ser de utilidade para o 
turista e que na actualidade se atopa dispersa, 
duplicada ou desactualizada nalgunhas 

páxinas. Non se trata de crear nada novo, 

Concello de 
Ourense 

Curto EN PROCESO 
A CREACIÓN 

DE WEB 
UNIFICADA ASÍ 

COMO A 
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continua de contidos en redes sociais. senón de evitar que teñamos que visitar 
páxinas distintas para ver varios tipos de 
recursos ou actividades. 
S6.A2 Traballar no posicionamento da cidade 

en redes. Contar cos servizos dun Community 
manager. 
S6.B1. Chamar a atención do usuario coa 
publicación continua de contidos de interese. 
Manter unha axenda de eventos actualizada, 

con visibilidade de varios meses para que o 
turista poida elixir a que eventos vir e 
programarse con anticipación. 
S6.B2. Captar novos seguidores. 
S6.B3. Seguimento da información publicada 
sobre Ourense nas webs e redes.  

XERACIÓN DE 
CONTIDOS EN 

REDES 
 

7. Imaxe 
complemen-
taria da cidade 

P7. Ademais da imaxe principal de 
termalismo, Ourense conta cunha 
serie de recursos complementarios a 
por en valor.  

S7.A. Posicionar Ourense como termalismo e 
gastronomía, termalismo e cultura, termalismo 
e patrimonio, termalismo e compras e 
termalismo e natureza, facendo fincapé nalgún 

tipo segundo a época do ano.  
S7.B. Utilizar o logo de “Ourense, capital 
termal” en todo documento e soporte dixital que 
sexa posible. É preciso unificar a imaxe de 
Ourense e que esta chegue ao maior público 

Concello de 
Ourense 

Curto-
Medio 

EN PROCESO 
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posible para mellorar o posicionamento. 

8. Turismo 
familiar 

P8.A. Inexistencia de actividades e 
paquetes para o turismo familiar, 

segmento en auxe. 
P8.B. Inexistencia de pequenas 
actividades para nenos nos 
establecementos hostaleiros. 

S8.A. Fomentar este tipo de turismo creando 
paquetes adecuados para este colectivo. 

Propóñense no informe alternativas como a 
busca do tesouro ou o produto ferroviario 
(Anexo III). 
S8.B. Crear pequenas actividades (mapas da 
cidade para corear e algunhas pinturas) que se 

poden repartir nos restaurantes e hoteis para 
entreter aos nenos. 

Concello de 
Ourense 

Hostalería 
 

Curto-
Medio 

EN PROCESO 
 

9. Consolidar a 
imaxe de 
liderazgo do 

turismo termal 

P9. O recurso que diferenza e 
caracteriza á cidade é o termalismo, o 
cal se debe promocionar e seguir 

posicionando. 

S9. Promocionar Ourense a través deste 
recurso e mellorar as infraestruturas ligadas ao 
mesmo: sinalización ás termas e accesos. 

Concello de 
Ourense 

Xunta de Galicia 

Medio EN PROCESO 
Promoción de 
Ourense a 

través do 
termalismo. 
Mellora das 
inmediacións 
das termas e 

Burgas. 

 

10. Formación e 
competitividade  

P10.A. Necesidade de actualización 
de coñecementos dos profesionais do 
turismo e hostalaría.  
P10.B. Necesidade de asesoramento 

no emprendemento e seguimento da 

S10.A1. Impartir cursos de formación aos 
profesionais do turismo (preferiblemente online 
pola diversidade de horarios deste sector). 
Promoción a través das novas tecnoloxías, 

xestión, atención ao cliente... 

Concello de 
Ourense 

Universidade 

Curto EN PROCESO 
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actividade. S10.A2. Asesoramento ás empresas turísticas. 
 

11. Estratexia 

comunicativa 
para o 2017-2020 

P11. Planificar con antelación a 

estratexia comunicativa dos vindeiros 
anos. 

S11. Realización dun plan comunicativo 2017-

2020. Posibles medidas a tratar no mesmo: 
- Social media. 

- Web oficial unificada. 

- Aplicacións móbiles e tablets. 

- Actuacións promocionais en tempadas 

con menor afluencia de turistas. 

- Fidelización de turistas. 

- Presenza en feiras e eventos 

promocionais.  

- Posicionamento en buscadores. 

- Atención en oficinas de turismo. 

Material promocional. 

- Acordos con intermediarios. Famtrips. 

- Patrocinios. 

Concello de 

Ourense 
Universidade 

Curto EN PROCESO 

 
 

12. Necesidade 

de aumentar a 
oferta hoteleira de 
alta calidade 

P12. Escasez de prazas hoteleiras 

que cubran as necesidades de 
grandes eventos na cidade, ademais 
das necesidades do turismo termal. 

S12.A1. Resolver o plano de ordenación 

urbanística. 
S12.A2. Facilitar, asesorar e impulsar aos 
posibles inversores. 

Concello de 

Ourense 

Medio-

Longo 

NON REALIZADO 

 

13. Necesidade 
da creación de 

P13. Non correspondencia da 
potencialidade do recurso termal coa 

S13.A1. Resolver o plano de ordenación 
urbanística. 

Concello de 
Ourense 

Medio-
Longo 

NON REALIZADO 
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instalacións 
balnearias de alta 
calidade, para 
fortalecer a 

marca: 
OURENSE 
CAPITAL 
TERMAL 

oferta de establecementos termais na 
cidade. 

S13.A2. Facilitar, asesorar e impulsar aos 
posibles inversores. 

14. Camiños de 
Santiago 

P14. Non se está aproveitando en 
toda a súa potencialidade a forza dos 
produtos: Camiño da Prata e Camiño 
Portugués, tanto de paso como de 
descanso e recuperación unha vez 
chegado o peregrino a Santiago de 

Compostela. 

S14.A1. Crear produtos turísticos termais para 
os peregrinos de paso. 
S14.A2. Crear produtos turísticos termais para 
os peregrinos que veñan de Santiago. 
S14.A3. Establecer acordos con RENFE e 
compañías de autobuses para que os 

peregrinos que chegan a Santiago se 
despracen a Ourense. 

Concello de 
Ourense 

Renfe 
 

Medio NON REALIZADO 

 

15. Necesidade 
de aumentar o 

turismo 
estranxeiro na 
cidade 

P15. Non se están captando turistas 
estranxeiros que chegan a Santiago 

de Compostela por vía aérea, nin os 
que van a paradores de turismo. 

S15. Promocionar a visita a Ourense e o 
desfrute das termas no aeroporto de Santiago, 

de A Coruña, na estación de tren de Santiago e 
nos paradores de turismo (principalmente 
Santiago). 

Concello de 
Ourense 

Renfe 
Paradores 

Medio NON REALIZADO 

 

16. Rede Cidades 
AVE 

P16.A. Inexistencia de bloque 
termal/auga. Actualmente Ourense 

inclúese en gastronomía. 

S16.A. Propor á rede a creación dese novo 
epígrafe, sendo varias as cidades que se 

poderían adherir ao mesmo, destacando 

Concello de 
Ourense 

Rede de 

Curto NON REALIZADO 
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P16.B. Inexistencia de tarxetas de 
descontos vinculadas ao AVE e 
outros establecementos na cidade. 
 

Ourense neste senso. 
S16.B. Crear a tarxeta de descontos para o 
turista/visitante, establecendo acordos con 
RENFE e establecementos da cidade (hoteis, 

restaurantes, comercio...).  

cidades AVE 

17. Turismo 

deportivo 

P17. Non hai un total aproveitamento 
dos eventos deportivos para a 
promoción da cidade. 

S17. Aproveitar os principais eventos 
deportivos da cidade (San Martiño, Rally de 
Ourense e COB) para promocionar a cidade 

fóra de Ourense e para atraer a turistas 
interesados nestas actividades á cidade. 

Concello de 
Ourense 
Eventos 

deportivos 

Medio EN PROCESO 
 

 

18. Recursos 

naturais 

P18. Non aproveitamento de 
información xa publicada noutros 
espazos webs. 

S18. Promoción de eventos e rutas dispoñibles 
noutras webs, enlazando as mesmas na web 
de Ourense. Por exemplo o botánico de 

Montealegre. 

Concello de 
Ourense 

Curto EN PROCESO 
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Anexo I. Análise páxinas webs de turismo da cidade 
1. www.turismourense.com 

É a web oficial de turismo promovida polo INORDE 
(Instituto Ourensán de Desenvolvemento 
Económico). A promoción turística que se fai a 
través desta web é a nivel provincial. A análise é a 
seguinte: 
- Idiomas: un, so en español. 
- Acceso contacto: visible no menú superior da 

web e tamén na parte inferior da web. Móstrase 
a ubicación no mapa, teléfono, horario e un 
formulario de envío da consulta. 

- Menús: a páxina inicial consta de 6 menús 
principais (inicio, concellos, eles escribiron, 
enlaces, como chegar e contacto).  5 deles son 
informativos: a volta ao inicio, o contacto, como 
chegar, os concellos da provincia de Ourense e 
enlaces a páxinas da provincia. O menú máis 
orixinal é “eles escribiron”, con comentarios da 
provincia de personaxes famosas. Os menús 
máis interesantes a nivel informativo son os 
laterais: que facer, que ver, onde comer, onde 
durmir, rutas, turismo termal, turismo rural, 
sendeirismo e visitas guiadas. Aquí é onde o 
usuario accede á información turística da cidade 
e provincia en xeral. 

- Tarxetas desconto: non se atopa nada ao 
respecto neste web. 

- Aloxamento cidade: no menú lateral da páxina 
inicial aparece “onde aloxarse”. A busca é a 
nivel provincial, podendo filtrarse por concello, 
tipo de establecemento e/ou xeodestino da 
provincia. No caso de Ourense cidade, 
buscando todo tipo de establecemento (hotel, 
hostal, pensión, albergue, camping...) o total 
son 36. 

- Como chegar: aparece un menú específico. 
Este leva a un acceso a google maps coa 
ubicación de Ourense, as distancias as cidades 
máis próximas con aeroporto (Vigo, Santiago, A 
Coruña e Porto) e os teléfonos das estacións de 
tren e autobuses. 

- Folletos online/mapas turísticos: en canto a 
mapas, no menú descargas, aparece o mapa 
provincial, plano da cidade, mapa da Ribeira 
Sacra, mapa de rutas turísticas provinciais. 
Centrándonos en Ourense cidade, aparecería 
polo tanto un mapa propio. Aparecen 
dispoñibles para descarga as publicacións 
propias da súa revista: Ourense, alma termal; 
Ourense, vía da prata; Ourense, rutas e oferta 
da provincia...ata un total de 13, todas a nivel 
Ourense provincia.  

- Actualización de contidos: as novas destacadas 
que aparecen na páxina central da web 
presentan un intervalo de actualización de 5 
días.   

- Axenda: actualmente aparece visible a axenda 
de abril con 98 eventos programados (nivel 
provincial). Deles, corresponden a Ourense 
cidade 69. 

- Recursos da cidade: no menú lateral aparece o 
apartado “que facer”, onde aparecen 
actividades a nivel provincial como o 
catamarán, o golf, hípica, turismo de aventura, 
turismo cultural... enumerando unha serie de 
empresas coas que contactar para practicar 
actividades dentro de cada tipoloxía.  Non 
aparecen directamente alternativas para que o 
turista visite. No menú “que ver” si que aparecen 
todos os recursos, patrimonio, recursos termais,  
arquitectura civil, adegas, balnearios... 

- Interactividade: na mesma web aparecen 
enlaces a facebook, youtube, pinterest e twitter. 
No caso de facebook (con máis de 3.600 
seguidores) a actualización de contidos 
presenta unha periocidade practicamente 
diaria, con incluso mais dunha entrada por día.  
Twitter (con máis de 1.700 seguidores), tamén 
presenta unha frecuencia diaria de contidos. En 
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youtube aparecen 7 vídeos subidos e en 
pinterest (229 seguidores) 12 taboleiros de 
imaxes, paisaxe, cultura, auga, gastronomía... 

 

2. www.turismodeourense.com 
Páxina web oficial do concello de Ourense, que 

recolle os principais atractivos turísticos da 

cidade. Destaca a auga como elemento 

identificativo da cidade, plasmándose no seu 

logotipo: 

 
 

- Idiomas: tres, galego, español e inglés. 
- Acceso a contacto (e-mail, formulario de 

contacto e teléfono). 
- Menús: a páxina inicial consta de 5 menús, 

sendo o que ofrece unha maior utilidade o 
buscador de aloxamentos, restaurantes, termas 
e actividades de ocio zonas. 

- Tarxetas desconto: non se atopa nada ao 
respecto neste web. 

- Aloxamento cidade: proporcionase acceso ós 
aloxamentos en dous dos catro menús. 
Destacar, ademáis, que se fai especial 
referencia a este aspecto nas imaxes dinámicas 
da portada, cunha das seis fotos da portada 
adicada a promocionar o aloxamento na cidade 

baixo os seguinte reclamo: “Dormir a corpo de 
rei”. 

- Como chegar: a páxina principal facilita o 
acceso a un buscador de medios de viaxes. 
Aparece tamén o enlace á Rede de Cidades 
AVE. 

- Folletos online/mapas turísticos: na páxina 
principal aparece o mapa turístico da cidade de 
Ourense.  

- Actualización de contidos: nas imaxes 
dinámicas de portada faise referencia ós 
eventos de actualidade máis destacables na 
cidade, actualizándose con periodicidade. 

- Axenda: aparece un enlace á axenda da cidade 
na páxina principal. 

- Recursos da cidade: ademáis de facer 
referencia ós principais recursos turísticos da 
cidade mediante as imaxes da portada (termais, 
monumentais e eventos ou acontecementos) 
pódese acceder a unha información máis 
detallada a través de “que ver”, o buscador por 
zonas e rutas e gastronomía. É de destacar a 
información que se ofrece acerca do estado 
actual das termas e os seus horarios. 

- Interactividade: na mesma web aparecen 
enlaces a facebook, youtube, flickr, twitter e 
instragram. No caso de facebook (con cerca de 
9.000 seguidores) e Twitter (con máis de 3.500 

seguidores), a información actualízase con 
bastante periodicidade, mentres que o resto das 
redes sociais están bastante desactualizadas. 

 

 

3. www.minube.com › Turismo › España 
› Ourense 

Promoción da cidade de Ourense a través do portal 
turístico minube. Neste caso destaca: 
- Idiomas: na parte inferior de web pódese elixir 

entre 7 idiomas. Español, italiano, portugués, 
brasileiro, francés, alemán e inglés.  

- Acceso contacto:  na parte inferior aparece un 
link ao contacto do portal, minube, cun teléfono 
e dirección. Aparecen 7 correos electrónicos en 
función da área coa que se quere contactar 
(comunicación, publicidade, marketing...). Non 
hai un contacto á algún ente da cidade, como 
cabía esperar ao ser un intermediario. 

- Menús: aparecen 9 menús principais. Turismo, 
hoteis, que ver, restaurantes, fotos, voos, mapa 
de Ourense, guías de viaxe e explora Ourense. 
Ao tratarse dun portal turística o menú está 
claramente enfocado a este sector. 

- Tarxetas desconto: non se atopa nada ao 
respecto no que se refire a tarxetas propias da 
cidade. Si que sa fai alusión a descontos á hora 
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de realizar reservas vía tripadvisor, cun pop up 
que aparece na parte inferior dereita da 
pantalla.  

- Aloxamento cidade: aparece un menú 
específico de hoteis. Aparecen un total de 19 
hoteis ofertados vía booking e hotelopia. 

- Como chegar: non se atopa. O máis afín é o 
apartado de voos a Vigo, aeroporto máis 
próximo. 

- Folletos online/mapas turísticos: aparece un 
menú directo co mapa turístico de Ourense. A 
elo engádese unha guía de Ourense propia de 
minube (108 restaurantes, 139 puntos de 
interese e 19 hoteis) que se pode enviar gratis 
ao email e descargala a través desa vía. 

- Actualización de contidos: a páxina opera a 
modo de guía turística, con hoteis, restaurantes, 
que ver... de modo moi visual. Os contidos non 
mostran datas, pero seguen a estrutura de 
contido fixos que se van ampliando coas 
valoracións e comentarios dos usuarios. Non 
procede a avaliación deste ítem. 

- Axenda: non se mostra unha axenda cos 
eventos da cidade. 

- Recursos da cidade: no menú que ver aparece 
información dos recursos da cidade, 
acompañados de fotografías. Son un total de 
139 fotografías con recursos: Burgas, termas, 

Catedral, pozas, tren turístico, Pórtico da Gloria, 
ruta Ourense termal, Pontes de Ourense, 
Palacio Episcopal e Praza de Abastos, son so 
os 10 primeiros desta lista. 

- Interactividade: na mesma web aparecen 
enlaces a facebook, twitter e google+, pero 
neste caso o enlace é para compartir este link a 
través do perfil propio de cada unha destas 
redes. Por iso non procede analizar neste caso 
a frecuencia de actualización, nin seguidores, 
xa que estudaríamos as propias redes de 
minube, non de Ourense. 

 

 
 

4. ourense.travel 
Matizar en primeiro lugar que está web está 

inactiva na actualidade. A pesar delo, é 

analizada por aparecer en cuarta posición na 

busca por palabras clave.  

Páxina web especializada en promoción de 

destinos por temáticas. Ourense encádrase na 

temática “Termas” 

- Idiomas: español. 
- Acceso a contacto: non dispón 
- Menús: un, que funciona básicamente como 

buscador de aloxamentos. 

- Tarxetas desconto: non se atopa nada ao 
respecto neste web. 

- Aloxamento cidade: acceso ó buscador a través 
do menú principal. 

- Como chegar: non aparece. 
- Recursos da cidade: faise referencia 

fundamentalmente ós recursos termais. 
- Interactividade: non aparecen enlaces ás 

principais redes sociais. 

 

5. www.viveourense.es 

Segundo información da propia web, “ViveOurense é un 
pack turístico que inclúe unha alta gama de produtos e 
servizos cos cales aforrarás tempo e diñeiro”. No nome 
da propia web únense os conceptos termalismo, 
gastronomía e shopping.  A iniciativa está promovida 
polo concello en colaboración coa Asociación de 
Comerciantes e Hostaleiros Ourense Centro, propondo 4 
packs de prezo variable (Figura 6). O posicionamento 
web de tal iniciativa fai que apareza en quinta posición 
nun buscador coas palabras clave propostas, aínda que 
segundo figura na web a venta de packs está 
temporalmente suspendida ata novo aviso. 
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Figura 6: Packs ViveOurense 

 
Fonte: http://termalismo.ourense.es/vive-ourense-2/ 

 
- Idiomas: un so idioma, español. 
- Acceso contacto: aparece na parte inferior un 

teléfono, email e un formulario de contacto cos 
campos para introducir os datos da persoa e a 
consulta . 

- Menús: tan so aparecen 3 menús principais. 
ViveOurense, con alusión ao tren termal, 
compras e gastronomía; termas, con 
información do complexo termal de 
Chavasqueira, de Outariz e a piscina das 
Burgas; e tren termal, coa ruta e horarios. 

- Tarxetas desconto: non aparece ningunha 
información ao respecto. 

- Aloxamento cidade: non aparece ningunha 
información nin enlace a esta información.  

- Folletos online/mapas turísticos: no link 
descargas (parte inferior da web), aparecen a 

ruta termal de Ourense, plano cos monumentos, 
plano da ruta dos viños, plano da cidade e o 
roteiro da Esmorga. 

- Actualización de contidos: a información que 
aparece na páxina semella estática, agás un 
apartado de novas en Ourense. A última nova 
correspóndese co evento “Xantar 2013”, o que 
mostra que non hai actualización de contidos. 

- Axenda: correspóndese co apartado 
anteriormente citado, no que non hai unha 
axenda actualizada. 

- Recursos da cidade: non existe tal información. 
Todo recurso limítase os complexos termais da 
cidade. 

- Interactividade: accesos na web a facebook, 
google+, twitter e Pinterest, específicos desta 
iniciativa. O facebook ViveOurense (1.700 
seguidores), non se actualiza dende decembro 
de 2015. A ferramenta de google+ so conta con 
43 seguidores e fai 5 semanas que publicou a 
última entrada. Twitter con 469 seguidores ten 
a última información subida o 23 de marzo deste 
ano e a anterior é de decembro. Finalmente 
Pinterest conta con 142 seguidores. 

 

6. www.spain.info/es/que-
quieres/ciudades-
pueblos/.../ourense.html 
 

Paxina web oficial de Turespaña. Ofrece 

breves reseñas sobre destinos turísticos a 

nivel nacional. 

 

- Idiomas: máis de 25. 
- Menús: catro, se ben só un deles proporciona 

información útil sobre o destino e arredores. 
- Tarxetas desconto: non se atopa nada ao 

respecto neste web. 
- Aloxamento cidade: acceso ó buscador a través 

do menú principal. 
- Como chegar: non aparece. 
- Axenda: aparece un enlace á axenda da cidade 

na páxina principal. Ésta reflicte principais 
eventos a nivel de provincia. 

- Recursos da cidade: faise referencia 
fundamentalmente ós recursos termais. 

- Interactividade: non aparecen enlaces ás 
principais redes sociais da cidade. 
 

Destacar que esta páxina web ofrece información moi 
básica a nivel provincial, non existindo unha páxina web 
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específica do destino turístico Ourense cidade. 
 

7. www.turismo.gal/presentacion-de-
ourense?langId=es_ES 

Presenza de Ourense na páxina de Turgalicia. A análise 
de contido é a seguinte:  

- Idiomas: pódese acceder á mesma en 6 idiomas 
(castelán, galego, inglés, francés, portugués e 
alemán).   

- Acceso contacto: aparece na parte inferior da 
web o contacto directo á xunta (correo 
electrónico e teléfono) e as diferentes oficinas 
de turismo, entre elas a de turismo de Ourense 
(a propia da Xunta). 

- Menús: no lateral dereito aparecen 10 menús ou 
accesos rápidos vinculados á cidade: onde 
aloxarse, como chegar, onde comer, que visitar, 
que facer, localizador de recursos, onde 
informarse, o tempo, outros datos de interese e 
descargas. 

- Tarxetas desconto: non aparece ningunha 
información ao respecto. 

- Aloxamento cidade: no menú onde aloxarse 
aparecen un total de 32 establecementos.  

- Como chegar: aparece un menú específico cun 
mapa de Galicia e os tres aeroportos da 

comunidade. Non se fai alusión a outros medios 
de transporte. 

- Folletos online/mapas turísticos: no apartado 
descargas aparecen alternativas de turismo a 
nivel autonómico, nas cales se inclúe un mapa 
da cidade de Ourense (apartado planos de rúas 
das cidades). O resto de folletos son a nivel 
Galicia.  

- Actualización de contidos: a información parece 
estática, cos datos máis destacados da cidade. 

- Axenda: na marxe dereita aparece a axenda 
cultural, mostrándose actualmente 34 eventos 
programados para o resto do mes de abril e ata 
o 25 de agosto. 

- Recursos da cidade: un dos menús é un 
localizador de recursos. Inclúense neste os 
aloxamentos, restaurantes, oficinas de turismo, 
termalismo, natureza, patrimonio, compras, 
festas... 

- Interactividade: aparecen enlaces a facebook, 
twitter, google+, Pinterest, Tumblr, linkedIn...e 
toda clase de rede social ou ferramenta 2.0 (un 
total de 205) para compartir que che gusta o 
enlace “cidade de Ourense - Galicia. Non 
procede por tanto analizar a presenza de redes 
ou frecuencia de actualización de contidos, xa 
que non existen propias da cidade a través de 
turgalicia. 

 

8. https://www.tripadvisor.es/Tourism-
g644337-
Ourense_Ourense_Province_Galicia-
Vacations.html 
 

Web de viaxes onde se plasman as 

opinións/comentarios de viaxeiros de calqueira 

parte do mundo sobre destinos, aloxamentos, 

establecementos de restauración, etc. de 

calquer país. 

 

- Idiomas: máis de 50. 
- Menús: sete, todos eles con información útil, 

dende buscadores de aloxamentos, 
restaurantes, etc., ate foros de opinión. 

- Tarxetas desconto: non se atopa nada ao 
respecto neste web. 

- Aloxamento cidade: acceso ó buscador a través 
do menú principal. 

- Como chegar: non aparece cómo chegar á 
cidade, se ben si que aparece cómo chegar ás 
cidades máis próximas en avión. 

- Recursos da cidade: faise referencia 
fundamentalmente ós recursos monumentais e 
termais. 
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- Interactividade: non aparecen enlaces ás 
principais redes sociais da cidade. 

 

9. www.ourense.es › Inicio › Directorio 

A novena saída do buscador correspóndese cun enlace 
á dirección postal e contacto  da oficina municipal de 
turismo de Ourense (teléfono), vía a web do concello de 
Ourense. Á páxina do concello pódese acceder en 2 
idiomas (galego e castelán), polo que este link tamén 
permite o cambio de idioma. Pódese descargar un plano 
de Ourense, aparecendo xa directamente a ubicación da 
oficina. Como contidos relacionados aparecen os 
enlaces ás outras dous oficinas de turismo da cidade (a 
da Xunta e INORDE). Na parte superior aparecen 
enlaces a facebook e twitter, pero do propio concello de 
Ourense. 
 

10. www.guiarepsol.com/es/turismo/destin
os/urbanos/ciudades.../ourense 
Trátase dunha guía de viaxes que ofrece 

información sobre aloxamentos, restaurantes, 

destinos, etc., de España en diferentes 

formatos: web, papel e aplicacións móviles 

entre outros. Analízase a continuación a 

información sobre a cidade de Ourense 

proporcionada por esta guía na web. 

 

- Idiomas: dous, español e inglés. 
- Esta páxina web céntrase na descrición dos 

principais recursos turísticos da cidade 
establecendo unha especie de ruta turística 
pola cidade “Ourense en 48 horas” na que se fai 
referencia a lugares a visitar, lugares para 
comer, establecementos de ocio nocturno, etc. 
Destaca a ausencia de mapa de localización da 
cidade na páxina principal así como de 
buscadores de aloxamentos e restaurantes. 

 

11. Termalismo.ourense.es 
Páxina web dependente do órgano municipal cuxo 
cometido é a promoción dos recursos termais da cidade. 

- Idiomas: catro, galego, español, inglés e francés 
- Menús: Dispón dun menú principal que ofrece, 

fundamentalmente, información sobre a cidade 
e os seus recursos termais. De aí que case toda 
a información faga referencia aos seus recursos 
termais. 

- É de destacar, ademais, que a información 
relativa a aloxamentos e como chegar á cidade 
non aparece nun primeiro plano, senón que se 
atopa dentro do apartado “Información práctica” 
dentro do menú principal.  

- Por outra banda, existe un apartado no que 
colgar “eventos” que aparece baleiro, polo que, 
a primeira vista, semella que a páxina está 
desactualizada. 

- Interactividade: Esta páxina dispón de acceso a 
facebook e twitter, cuxos contidos semellan 
estar bastante actualizados. Ademais dispón 
dunha canle en youtube “ourensetravel” con 
acceso a vídeos que ofrecen información 
detallada sobre os principais recursos turísticos 
da cidade –dispoñible tamén en linguaxe de 
signos–. Tamén ofrece a posibilidade de recibir 
información vía RSS. Facebook e twitter son as 
redes que semellan ter unha actividade 
constante. 

 
12.  Visita.ourense.gal 

Páxina sobre Ourense cidade que ofrece información 
acerca das actividades de ocio que teñen lugar na 
cidade. 

- Idiomas: catro, inglés, castelán, francés e 
galego. 

- Menú: dispón dun menú principal que ofrece 
información xenérica sobre a cidade até 
programacións culturais concretas e un rueiro 
da cidade na parte central, ocupando a 
meirande parte da páxina web. Destaca 
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especialmente a axenda de eventos actuais na 
marxe esquerda da páxina web. 

- En canto á capacidade de interactuar cos 
usuarios ou establecer algún tipo de 
comunicación, dicir que na páxina web non 
aparece contacto ningún, nin enlace a redes 
sociais. 
 

13.  Avexperience.es 
Ourense intégrase nesta páxina web como un dos 
“destinos AVE” españois xunto co resto de cidades que 
integran a rede ofrecendo información sobre os seus 
recursos turísticos, fundamentalmente. 

- Idiomas: dous, español e inglés. 
- Menú: dispón dun menú principal na parte 

superior dereita da páxina común para tódolos 
destinos AVE e con información xenérica sobre 
as cidades AVE. Ademais, na marxe esquerda 
da páxina dispón dun menú específico sobre o 
destino Ourense, menos visible que o anterior. 

- Non dispón de contacto e o enlace ás redes 
sociais que ofrece –facebook, pinterest, twitter e 
youtube– correspóndese coas da propia páxina 
web “avexperience”. 
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Táboa 13. Análise doutras webs 

ÍTEMS  
 
                                                              WEB 

termalismo.ourense.es visita.ourense.gal avexperience.es/ourense/ 

Accesibilidade 

Idiomas (nº) 4 4 2 

Capacidade de resposta 

Acceso a contacto/email 
(1=Si/0=Non) 

1 0 0 

Tipo e calidade da información 

Menús (nº) 1 1 2 

Tarxetas desconto/Fidelización (1=Si/0=Non) 0 0 0 

Aloxamento cidade (1=Si/0=Non) 0 0 0 

Como chegar (1=Si/0=Non) 0 0 0 

Presenza de folletos online/mapas turísticos 
(1=Si/0=Non) 

1 1 0 

Actualización de contidos (1=Si/0=Non) 0 1 – 

Axenda con eventos (1=Si/0=Non) 0 1 0 

Recursos da cidade (1=Si/0=Non) – 0 – 

Interactividade 

Enlace a redes sociais(1=Si/0=Non)  1 0 – 

Número de redes sociais  4 0 – 

Actualización de contidos nas redes (1=Si/0=Non)  1 0 – 

Redes con actividade (nº) 2 0 – 
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En canto á imaxe ofrecida por estas tres páxinas web en base ao seu contido, tanto por palabras clave, como por imaxes, dicir que non son 
comparables entre si, pois cada unha delas céntrase en ofrecer información sobre un recurso en concreto, tal e como se desprende da análise 
feita con anterioridade. Deste xeito, en canto á páxina web “termalismo.ourense.es” tanto as palabras clave, como as fotografías, ofrecen unha 
imaxe de Ourense como destino termal. En canto á páxina web “visita.ourense.gal” a información que ofrece é aquela relacionada coa actividade 
lúdico-cultural da cidade. E, finalmente, en canto á páxina web “avexperiences.es/ourense/”, esta ofrece unha imaxe de Ourense de cidade 

monumental, fundamentalmente polo tamaño da imaxe de portada na que se reflicte a Praza Maior (Ver Táboas 14 e 15). 
 

Táboa 14. Imaxe da cidade (palabras clave) 

RECURSO 
 

WEB 

termalismo.ourense.es visita.ourense.gal avexperience.es/ourense/ Total 
(Filas) 

Termais 16 0 3 19 

Naturais e paisaxísticos 1 0 1 2 

Histórico-monumentais, etnolóxicos e artísticos 0 0 4 4 

Festas e acontecementos programados 1 6 0 7 

Gastronomía 0 1 2 3 

Compras 0 0 1 1 

Deporte 0 0 0 0 

TOTAL (Columnas) 18 7 11 36 
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Táboa 15. Imaxe da cidade (fotografías) 

RECURSO 
 

WEB 

termalismo.ourense.es Visita.ourense.gal avexperience.es/ourense/ Total 
(Filas) 

Termais 21 0 1 22 

Naturais e paisaxísticos 1 0 0 1 

Histórico-monumentais, etnolóxicos e artísticos 0 0 3 3 

Festas e acontecementos programados 0 3 0 3 

Gastronomía 0 0 0 0 

Compras 0 0 0 0 

Deporte 0 0 0 0 

TOTAL (Columnas) 22 3 4 29 
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Anexo II. Inventario de recursos turísticos e estado 
actual 

TIPO DE 
RECURSOS 

COMPOÑENTES ESTADO ACTUAL OBSERVACIÓNS 

TE
R

M
AI

S 

Burgas Activo  

Estación Termal das Burgas Activo  

Pozas da Chavasqueira Activo  

Pozas do Muíño da Veiga Activo  

Pozas de Outariz Activo  

Burgas de Canedo Activo  

Fonte o Tinteiro Activo  

Fonte de Reza Activo  

    

N
AT

U
R

AI
S 

E 
PA

IS
AX

ÍS
TI

C
O

S Augas termais Activo  

Marxes do río Miño Activo En mellora logo da crecida do río 

Boutureira Activo Ruta dispoñible en: http://www.sancibrao.es/index.php?id=57 pero 
enlazada ao Concello de San Cibrao 

Botánico Montealegre Activo Web propia non vinculada á do concello de Ourense. Engadir 
enlace: http://www.botanicodemontealegre.com/ 

Xardín do Posío Activo  

Complexo Deportivo Monterrei Activo  

Embalse de Cachamuíña Activo  

    

PA
T

R
IM O
N

I

AI
S Casco Antigo Activo  

Catedral San Martiño – Capela do Santo Cristo Activo  
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Praza Maior Activo  

As Burgas Activo  

Praza de Abastos e Rianxo Activo En breve comezarán as obras de mellora e será trasladada para a 
Alameda. 

Alameda Activo  

Claustro San Francisco Non activo Sen información na web 

Igrexa de San Francisco Activo  

Igrexa de Santo Domingo Activo  

Igrexa da St. Trinidad Activo  

Igrexa de Sta. Eufemia Activo  

Capela de San Cosme e San Damián – Arturo Baltar Activo  

Museo Municipal Activo  

Centro Cultural Marcos Valcarcel Activo  

Museo Arqueolóxico Provincial Non activo Obras comezarán en outono de 2016, pero por agora non se 
executará o proxecto sacado a concurso en 2014. 

Pazo da Oca Valladares - Liceo Activo  

Praza do Ferro Activo  

Praza Maior Activo  

Praza da Magdalena Activo  

Praza do Correxidor Activo  

Praza do Trigo Activo  

Ponte Romana Activo  

Ponte do Milenio Activo  

Conxunto Arqueolóxico Natural de Santomé Activo Falta de información, agás panel informativo ao inicio. 

Teatro Principal Activo  

Auditorio Activo  
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FE
S Mostras e festivais   

MITEU Abril – Maio Web propia non vinculada á do concello de Ourense de turismo, 
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nin sequera en axenda. Engadir enlace: 
http://www.miteu.es/2016/index.html 

MOTI Decembro Engadir enlace: http://motiourense.blogspot.com.es/ 

FITO Outubro Engadir enlace: 
http://www.fitoourense.com/ 

Corpo (a) Terra Xullo Engadir enlace: 
http://corpoaterra.com/presentacion/ 

OUFF Outubro - Novembro Engadir enlace: 
http://www.ouff.org/es/ 

Pórtico do Paraíso Marzo Engadir enlace: 
http://www.porticodoparaiso.com/es/ 

Festival de Jazz de Primavera Abril - Maio  

Concursos   

Maratón de Fotográfico Cidade de Ourense Maio Engadir enlace: 
http://www.ourensecultura.com/BasesPremios/Fotomaraton 

Concurso de Pintura Rápida Cidade de Ourense Maio Engadir enlace: 
http://www.ourensecultura.com/BasesPremios/Pintura 

   

Concurso de Pinchos de Outono Novembro Engadir enlace: http://saboresdeourense.turismodeourense.com/ 

Concurso de Pinchos de Primavera Abril - Maio Engadir enlace: 
http://saboresdeourense.turismodeourense.com/ 

Festas   

Entroido Febreiro – Marzo  

Os Maios Maio  

Festas do Corpus Xuño  

A Bela Auria Setembro Engadir enlace: http://www.belaauria.com/ 

O Magosto Novembro  

Samaín Novembro  

Eventos mensuais   
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Ruta Colexio de Arquitectos: Olladas nas rúas Último xoves de cada 
mes 

Engadir enlace: http://portal.coag.es/uncategorised/ourense-
olladas-na-rua-22/ 

En clave de cámara Primeiro xoves de cada 
mes 

 

Feira no Campo da Feira 7, 17 e 26 de cada mes  

Eventos   

ICC Week Maio Engadir enlace: http://ourenseiccweek.com/es/ 

Feiras   

Xantar Febreiro Engadir enlace: http://www.xantar.org/ 

Mostra da Oportunidade Marzo Engadir enlace: 
http://www.expourense.org/listaferias.php#contacto1139[iframes]/0/ 

Previsel Abril Engadir enlace: http://www.previsel.com/ 

Galisenior Maio Engadir enlace: http://www.galisenior.es/ 

Termatalia Outubro Engadir enlace: http://www.termatalia.com/ 

Celebra Outubro  

Funergal Novembro Engadir enlace: http://www.funergal.com/ 

Megaxove Decembro Engadir enlace: http://www.expourense.org/listaferias.php 
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Xantar Febreiro  

Concurso de Pinchos de Primavera Abril - Maio Engadir enlace: http://saboresdeourense.turismodeourense.com/ 

Concurso de Pinchos de Outono Novembro Engadir enlace: http://saboresdeourense.turismodeourense.com/ 

Feira no Campo da Feira 7, 17 e 26 de cada mes  

    

C O M P Night shopping Abril  
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Feira Artesanía Abril - Maio  
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Anexo III. Propostas de produtos/paquetes do plan 
de acción 

III.1. Citytour e rutas por Ourense cidade
Cando un turista/visitante chega a unha cidade é de esperar que este queira coñecer as localizacións máis emblemáticas da mesma, marchando coa 

sensación de levar un coñecemento detallado da cidade e dos seus recursos, e non deixar a cidade coa sensación de non ter visto todo o importante. 

O máis sinxelo e efectivo para elo é contar cun guía que faga unha ruta pola cidade, coas explicacións oportunas. Por iso é imprescindible que nas 

propias webs turísticas da cidade aparezan posibles rutas, as cales dependerán principalmente de dúas variables: o tempo que o turista quere ou 

pode adicar a coñecer a cidade e os seus principais intereses. Por iso, proponse que na web de turismo da cidade aparezan unhas rutas básicas xa 

pechadas e o contacto da empresa/entidade que pode ofertar esa ruta (previo acordo coa empresa).  

O obxectivo é homoxeneizar e promocionar os principais recursos da cidade, xerando así unha imaxe uniforme da mesma. Os turistas poderán 

consultar antes da súa chegada a Ourense, ou na mesma chegada, a través da propia web turística, que opcións teñen para coñecer a cidade.  

A modo de rutas piloto, preséntanse as seguintes: 

�Para un público xeral en función do tempo dispoñible: 

- CITYTOUR 1: Coñece Ourense en 2 horas. Ruta básica polo Casco Vello da Cidade. Principais prazas, rúas, Catedral* e Burgas. Para 

profundizar na posibilidade desta oferta, contratouse unha ruta guiada de 2 horas polo centro da cidade cun guía turística (prezo por persoa 12 

euros; nenos gratis). O grupo estaba composto por adultos e nenos, sendo axeitada tamén para o turismo familiar, contando anécdotas de 

interese para os máis cativos. 
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- CITYTOUR 2: Coñece Ourense nunha mañá ou nunha tarde. Amplíase a zona de visita respecto ao Citytour 1, chegando por unha banda ata 

o Xardín do Posío e por outra ata o Río Miño, visitando a Ponte Maior e Ponte do Milenio.  Inclúese parada no Casco Vello nalgún café 

emblemático. 

 

- CITYTOUR 3: Coñece Ourense nun día. Combínase o Citytour 2 con parada para xantar no Casco Vello da cidade, parada na Rúa do Paseo 

para posibles compras e visita pola tarde á zona termal da cidade (desprazamento no tren turístico).  

 

�Diferenciando segmentos de mercado: 

- Ourense patrimonial/histórico. Ruta polo Casco Vello con visita interpretativa á Catedral* e visita a edificios históricos, igrexas e prazas.  

 

- O Ourense máis familiar. Ruta pensada nun público infantil. Actividades e explicacións enfocadas a nenos. 

 

- Ourense gastronómico e compras. Citytour 1 (principais recursos da cidade), combinados con tempo de compras e paradas na zona de Viños 

para tapas (xantar e cea).  

 

- Ourense termal. Visita ás Burgas e Centro de Interpretación das Burgas e saída dende a Praza Maior (tren turístico) cara a zona termal. 

Desfrute das termas e xantar na zona. 

*A catedral de Ourense considérase un recurso turístico primordial da cidade, presente en varias das rutas propostas. Como suxerencia, 

comentar que actualmente a visita á mesma con audioguía é de 5 euros por persoa, independentemente do número do grupo ou de rexeitar a 
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audioguía. Plantéxase a opción de negociar outros prezos, en función do grupo ou de non precisar audioguía (por exemplo se xa se visita cun 

guía turístico). A fixación deste prezo encarece notablemente unha ruta guiada pola cidade (dende 12 euros), podendo ser motivo de 

rexeitamento por parte dos turistas/visitantes. 
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III.2. Turismo familiar 
O turismo familiar move o volume económico máis importante da industria turística, de aí que centremos algunhas das propostas para a cidade de 

Ourense no mesmo. Segundo un estudo da Federación Española de Familias Numerosas e a firma DNA Expertus Turismo e Ocio, estímase o gasto 

das familias españolas con fillos en vacacións dentro do país en 16.600 millóns de euros ao ano. O que máis valoran en canto aos aloxamentos son 

as ofertas e descontos no prezo, seguido do confort e amplitude das habitacións. Ademais a media de idade dos fillos está en 9 anos, e precisamente 

para esta idade “os pais botan en falta máis actividades e equipamentos” (Hosteltur, 2016). É interesante saber tamén cales son as súas preferencias, 

entre as que destacan saír a dar paseos e camiñatas ou bañarse en praias, lagos ou ríos (Figura 7). 

 

Figura 7. Preferencias do turismo familiar 

 
Fonte: Informe “Pautas de consumo turístico de las familias numerosas de España”, Federación Española de Familias Numerosas, DNA Expertus 

Turismo y Ocio (2015). 
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Centrándonos no potencial deste segmento turístico e nunha das debilidades froito do estudo citado (carencias en actividades para nenos), propóñense 

tres medidas na cidade (vinculadas con saír a dar paseos e camiñatas, modalidade preferida, e visitas culturais): 

 

 

- Medida ligada ao público infantil e á vez ao mundo ferroviario, pensando no público familiar que chega á cidade no AVE e vinculando ao neno 

á mesma dende a chegada á estación. Proponse para elo unha “xornada ferroviaria”. En primeiro lugar visita á locomotora do tren situada 

diante da estación de tren (barrio da Ponte), datada en principios de 1900. A continuación visita ao Parque Ferroviario de Galicia, Carrileiros, 

en San Francisco. Visita á exposición Tren Pacheco (Edificio Simeón). E finalmente visita pola cidade no tren turístico dende a súa saída na 

Praza Maior. Será preciso para elo a elaboración dalgún mapa/folleto coa información da ruta e materiais complementarios-didácticos que se 

lle entregarán aos nenos á súa chegada e terán que ir completando segundo avanza a xornada e coa información que vaian adquirindo. 

- Busca do tesouro. En certos puntos representativos da cidade (Oficinas de Turismo, Hoteis...) os nenos recibirán unha serie de materiais con 

enigmas e adiviñas que  poderán ir descubrindo segundo visitan os recursos turísticos máis emblemáticos da cidade (Burgas, Praza Maior, 

Alameda...concentrándose no Casco Vello da Cidade). En cada punto descubrirán unha pista que os levará ao enigma seguinte, ata chegar á 

resolución dun enigma final. Con dita información poderán presentarse na Oficina de Turismo (ou outro establecemento fixado polo concello) 

e recoller un agasallo da cidade (libro infantil, camiseta...).  

Tamén existe a posibilidade de facelo a través dunha APP descargada nun smartphone. Xa existen aplicacións propias para a busca do tesouro 

vía coordenadas (por exemplo geocaching). Actualmente en Ourense existen xa diversos tesouros nesta aplicación, polo que habería que 

indicar cal é o de partida polo concello para a busca do tesouro proposta. 
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Figura 8. Tesouros en Ourense segundo a APP geocahing. 

 
 

- Ademais do propio mes de decembro no que se celebra a mostra de teatro infantil (MOTI) xa orientada ao público infantil, propóñense unha 

serie de visitas interpretativas na cidade orientadas a nenos. A idea é combinar anécdotas de diversos puntos da cidade relatadas a modo de 

contos con materiais didácticos que os nenos poidan ir cubrindo e completando en cada un dos recursos visitados. 
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III.3. Vías Mortas 
Á hora de analizar o posible potencial da cidade de Ourense en relación aos seu atractivos, así como á introdución da alta velocidade, observamos 
que vaise xerar a liberación do tramo de tren dende a actual Estación do Empalme ata Seixalvo. 
Dito espazo non posúe unha actuación específica dentro da proposta do PXOM que actualmente se está a negociar, e aínda que diversos grupos 
políticos ou entes realizaron propostas, a día de hoxe non existe unha posible alternativa. 
Tendo en conta este contexto, así como a filosofía de potenciar a cidade a través dos atractivos xa existentes que posibiliten unha xestión eficiente e 
eficaz dos mesmos, proponse a posibilidade de transformar dito traxecto, o cal se converterá nunha vía morta co novo trazado, nunha vía verde. 
Actualmente, en España existen máis de 2.400 quilómetros de infraestruturas ferroviarias en desuso que foron reconvertidas en itinerarios cicloturistas 
e senderistas no marco do Programa de Vías Verdes que coordina a Fundación dos Ferrocarrís de España. En toda Galicia, só existe en Lugo a Vía 
Verde do Eo, situada no linde con Asturias e que ten unha lonxitude de 12 quilómetros. A implantación destas  vías verdes non só facilitan de forma 
cómoda un percorrido ou desprazamento, senón que ademais teñen unha función inclusiva, ao poder ser gozadas por todos: nenos, maiores, persoas 
con discapacidade, familias, etc., ao estar libres de tráfico rodado.  
Aínda que a propiedade de ditas infraestruturas é de Adif, existen en España diversos exemplos de acordos, tanto de compra como de aluguer, caso 
de Béjar, que facilitan a utilización de vías en desuso. Aproveitando esta cobertura, o que se propón é utilizar dito tramo para a conexión entre A Ponte 
– Centro - Periurbano, tanto dos turistas como dos propios cidadáns. A conexión no centro estaría na Estación de San Francisco, onde sería interesante 
habilitar un punto de información que facilitara ao turista a inmersión no Casco Vello, lugar onde se concentran a gran maioría de atractivos turísticos. 
Si se desexara continuar coa ruta, poderíase visualizar o periurbano do sur da cidade ata Seixalvo. 
Para elo, non faría falta unha gran inversión, dado que se manterían as vías do tren para poder empregar transporte como o ciclorrail, xa existente en 
Barcelona, bicicletas adaptadas , ou poder recuperar o “Manolito”, tren que facía a ruta entre a estación do Empalme e a de San Francisco. Aínda que 
si se acondicionarían os laterais para facilitar o paso de bicicletas, carros de bebés e dos propios usuarios. 
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Estableceríanse catro puntos focais de gran interese, sendo unha proposta de esbozo da ruta o que se recolle a continuación. Ademais, poderíase 

combinar coa proposta realizada anteriormente dentro do epígrafe de turismo familiar, funcionando como nexo de unión  dos produtos do mundo 
ferroviario e a busca do tesouro. 

 

PUNTOS CLAVE: 
1. Estación Intermodal, proporcionando unha forma diferente de chegar ao centro da cidade. 
2. Vistas da cidade dende o viaduto e a experiencia dun tramo por túnel. 
3. Estación de San Francisco, como porta de acceso ao centro da cidade. 
4. Ruta rururbana ata Seixalvo. 

 
LONXITUDE: 10 Km 
USUARIOS:      
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Anexo IV. Propostas dos diferentes partidos 
políticos 
 


