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Modalidade MULTIAVENTURA Datas  1 ao  12 de xullo Lugar 
Albergue Juvenil  Molino Viejo 
Ezcaray - La Rioja. 

Albergue Juvenil "El Molino Viejo"  -  Pso. de la Herradura s/n  -    26280 - Ezcaray  -  La Rioja 

O albergue está ubicado na zona sur de Ezcaray, xunto 
ao río Oja, que dá nome á nosa comunidade autónoma 
e  enclavado na serra de la Demanda, ás faldas do pico 
San Lorenzo, onde se encontra a estación de esquí e 
montaña de Valdezcaray. 
Debido ao seu belo  entorno natural, hai múltiples rutas 
naturais, visitas a antigas aldeas, vías verdes e sendeiros 
GR 93 de España. Este incomparable marco invita á 
relaxación e desfrute rodeado de natureza, así como á 
práctica de deportes de montaña e aventura en 
calquera época do ano. 
O edificio construíuse enteiro novamente no ano 2009, 

o que aporta ao noso albergue unhas instalacións 

completamente modernas, adaptadas e confortables. 

  

• Capacidade total do albergue: 66 prazas, distribuidas 
en 14 habitacións triplas e  6 cuádruplas.  

• Baños: de uso común en cada andar. 

• Adaptado a personas con movilidade reducida. 

• Calefacción e aire acondicionado. 

• Ascensor. 

• Espacios comúns: comedor e sala de estar con TV. 

• 16.000 m2 de zonas verdes, con zona deportivo-
recreativa, mesas ao aire libre, campo de fútbol con 
herba, pista polideportiva e ping-pong. 

• Cocina propia, añadiendo calidade aos menús diarios 
dos nosos xoves, con servizos de almorzo, comida, 
merenda e cena. 

HORARIO DUN DÍA NORMAL 
8:00 Despertar 
9:00 Almorzo 
10:00 Tarefas de limpeza 
10:30 Actividade da mañán 
13:30 Tempo libre 
14:00 Comida 
15:00 Tempo libre 
16:30 Actividade da tarde 
18:00 Merenda 
19:30 Duchas 
21:00 Cena 
22:00 Velada 
00:00 Silencio 

ACTIVIDADES: 
 
Programa de actividades que realiza La Ventana de Tales:  
 
A través de actividades deportivas, culturales ou artísticas, traballarase unha  una temática 
divertida e lúdica, generando unha actitude positiva entre os nosos xoves. 
 
- Actividades de iniciación á aventura (iniciación ao rápel e escalada, paseos a cabalo, 
 piraguas, tiro con arco e orientación). 
- Actividades culturais. (Excursións de día completo). 
- Actividades de natureza (sendeirismo e obradoiros medio-ambientais). 
- Actividades para xoves emprendedores. 
- Outras actividades de campamentos (xogos deportivos, obradoiros, gymkhanas, piscina 
 municipal de Ezcaray, etc.) 

 
AVISOS DURANTE O CAMPAMENTO:      
 
No teléfono xove 900 200 272 de luns a venres de 9,00 a 14,00 horas. 
Nas instalación non hai teléfono de contacto para os participantes, durante a actividade, indicaráse na web do Instituto Riojano de la 
Juventud www.irj.es, un teléfono de URXENCIAS, habilitado para o campamento.  
(NON se pasarán chamadas aos participantes, só urxencias) 
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COUSAS QUE HAI QUE TRAER AO CAMPAMENTO 
 

� 1 Pastilla de lavar roupa. 

� Calzado cómodo deportivo, alomenos 2 pares. Evitar traer calzado novo. 

� Chanclas con agarre ao tobillo. (Importante para as actividades náuticas) 

� 8 pares de calcetíns.  

� 8 cambios de muda. 

� 4 pantalóns cortos. 

� 2  pantalóns largos (deportivos, mallas, etc.). Necesarios para as actividades ecuestres. 

� 1 cazadora (pola noite refresca bastante). 

� 2 suadoiros ou parte superior chándal. 

� camisetas en cantidade (al menos unha blanca. Esta non voltará igual). 

� Chuvasqueiro ou capa de auga. 

� 2 bañadores. 

� Toalla grande para a ducha. 

� Toalla de aseo. 

� Toalla grande para a piscina. 

� Gorro ou gorra para o sol de cor claro. 

� Crema protectora factor alto (mínimo 40FPS) e crema hidratante. 

� Bolsa  ou neceser de aseo (cepillo e pasta de dientes, repelente mosquitos, gel de ducha, champú, 
pañuelos de papel, crema labios, cepillo ou peine pelo, esponxa, etc.) 

� 1 bolsa grande para a roupa sucia. 

� Saco de dormir, aillante, lanterna con pilas de recambio. (Ainda que durmimos en cama, un día 
sairemos fóra). 

� Cantimplora (é importante levala porque é necesaria para as excursións). 

� Bolígrafo, cuaderno, algún libro, etc. 

� Mochila pequeña, para levar as marchas. 

� Poden traer un pouco de diñeiro para comprar algo o día da excursión. Non máis de 30 euros. 

� Se ten móbil e o trae, estará suxeito ao bo uso do teléfono e terá horario de uso restrinxido. Non 
nos facemos cargo de rotura, pérdida ou roubo. 

� Documentación orixinal, tanto, do DNI se o teñen, como da tarxeta sanitaria ou tarxeta de seguro 
médico privado, con 2 receitas (se teñen)  
 

NOTA: É importante que sexa o propio acampado quen prepare a súa  bolsa de campamento e 
que os pais lles supervisen.  
 

 
 
ATENCIÓN MEDICAMENTOS. Dentro da bolsa non debe levar ningún medicamento.  Estes entregaránse o 
día da saída no autobús ao equipo de monitores, acompañado dunha folla explicativa con indicacións, 
tomas ou instruccións. A devandita folla deberá estar datada e asinada polos pais.  
 


