
DENDE SANTIAGO A HERBÓN 

POR ESTRADA 

1. Coller a carretera nacional dirección Pontevedra. 

2. Unha vez chegado a Padrón, hai que pasar o supermercado Eroski (queda a man 

dereita), xunto o primer semáforo hai que desviarse a dereita (deixando o estatua do 

peregrino a esquerda), e o Banco Pastor de frente.  

3. Unha vez ahí coller dirección Carcacia i estación de Renfe deixando o xardin botánico a 

man dereita e continuar recto. 

4. Despois de pasar por debaixo da ponte da  Autoestrada AP-9,  a un douscentos metros 

hai que coller a pista ou vial a dereita (neste cruce existe una sinalización indicando o 

Convento. 

5. Por ese vial continuar recto ata chegar ao Convento. (Estara un portalón aberto polo 

cal se pode accedar a xornada.) 

 

DENDE PONTEVEDRA A HERBÓN 

POR ESTRADA 

1. Coller a carretera nacional dirección Santiago de Compostela. 

2. Ao chegar ao xardín botánico de Padrón (una vez sobrepasado), virar hacia dereita 

dirección Carcacia i Estación de Renfe, deixando o xardin botánico a man dereita e 

continuar recto. 

3. Despois de pasar por debaixo da ponte da  Autoestrada AP-9,  a un douscentos metros 

hai que coller a pista ou vial a dereita (neste cruce existe una sinalización indicando o 

Convento). 

4. Por ese vial continuar recto ata chegar ao Convento. (Estara un portalón aberto polo 

cal se pode accedar a xornada.) 

 

 

DENDE SANTIAGO ou PONTEVEDRA A HERBÓN 

POR AUTOESTRADA 

 

1. Indo pola Autoestrada AP-9, hai que coller a saida que pon Padrón, Ribeira etc. 

2. Unha vez pasado a peaxe continuar ata coller a saida que pon Padrón (a primeira 

saida) dirección Santiago de Compostela. 

3. Ao chegar ao xardín botánico de Padrón (una vez sobrepasado), virar hacia dereita 

dirección Carcacia i Estación de Renfe, deixando o xardin botánico a man dereita e 

continuar recto. 

4. Despois de pasar por debaixo da ponte da  Autoestrada AP-9,  a un douscentos metros 

hai que coller a pista ou vial a dereita (neste cruce existe una sinalización indicando o 

Convento. 

5. Por ese vial continuar recto ata chegar ao Convento. (Estara un portalón aberto polo 

cal se pode accedar a xornada.) 


