
ALBERGUE DO PARQUE NATURAL DO INVERNADERO

INFORMACIÓN XERAL
DATOS XERAIS: Albergue  de  montaña,  con  aloxamento  en  dous  dormitorios  colectivos  con

liteiras,  sala  de  xogos,  laboratorio-biblioteca,  aula  de  proxeccións,
enfermaría, comedor e cociña industrial. 

ACCESIBILIDADE: NON adaptado para persoas con problemas de mobilidade.

ACCESOS:  Desde Ourense dirixirse a Verín e logo a Castrelo do Val. 
O Albergue está a 15 km desta localidade.

ENDEREZO: Enderezo.  Ribeira Pequena,  s/n  32547  Vilariño de Conso

Teléfono  604 028 876

QUENDAS, IDADES E ACTIVIDADES     

QUENDA IDADES
DESCRICIÓN ACTIVIDADES

3-9/07 15 - 17

 Roteiros e vivaque
 Xogos de orientación
 Tiorolina
 Sondaxes de fauna
 Obradoiros de activismo ambiental
 Tiro con arco
 Actividades ornitolóxicas
 Actividades de inmersión na natureza

                                                                      

NORMAS XERAIS
1. Os  participantes  estarán  atendidos  permanentemente  por  persoal  titulado  e  especializado  na  organización  e  no

desenvolvemento das actividades propias deste campamento.
2. Cóntase  con  atención  sanitaria.  Os  participantes  deberán  levar  ao  Campamento,  as  tarxetas  sanitarias  orixinais,

especialmente as de MUFACE e o talonario de receitas. Calquera incidencia de consideración será comunicada ao teléfono
familiar do/a acampado/a.

3. Poderase contactar telefonicamente cos participantes no seguinte horario: de 14.30 h a 15,30 h. Os participantes poderán
facelo antes e despois de cada comida. 

4. Ningún participante poderá abandona-lo recinto do Campamento sen autorización expresa do director da actividade, e
sempre acompañado dos seus pais, ou persoa adulta autorizada  (Fotocopia do DNI dos pais e autorización escrita e
fotocopia do DNI  da persoa autorizada de ser o caso), debendo cubri-lo impreso axeitado que lles será facilitado polos
monitores. Prégase non facer visitas de non ser necesario, co fin de non interferir no desenvolvemento das actividades.

5. Os medicamentos que estean a tomar os participantes, así como as alerxias, doenzas, ou calquera outra incidencia que se
considere de interese a ter en conta nestes días, débese comunicar ao persoal técnico da actividade.

6. Recoméndase que os rapaces/as, leven a súa roupa marcada coas súas iniciais.
7. Os directores da actividade teñen prevista a organización dun “banco” de cartos e outro de móbiles. 
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