
A Dirección Xeral  de Xuventude,  Participación e  Voluntariado,  como participante  da Campaña  de  verán 2019,  no
programa de intercambios bilaterais con outras comunidades autónomas, infórmate sobre a túa incorporación:

ACTIVIDADE

Barría aventura. Álava
Datas: do 1 ao 11 de agosto de 2019.

Instalación: Albergue Xuvenil “Monasterio de Barría”, Barría. 01208 Narvaja (Álava).

Teléfono:  945 317 132 

SAÍDA

DATA: 1 de agosto de 2019 HORA: 09:00 horas

LUGAR DE SAÍDA: Palacio de Congresos e Exposicións de Galicia (Entrada Principal) R/ Miguel Ferro Caaveiro, 
s/n. San Lázaro 15703 Santiago de Compostela

REGRESO

DATA: 11 de agosto de 2019
HORA DE SAÍDA:  Despois do almorzo (a  hora aproximada de chegada será comunicada  telefonicamente polos
participantes) 

NOTAS

• Terás que levar comida para a viaxe de ida.
• Os  participantes  nesta  actividade  irán  acompañados  dun  monitor  da  Dirección  Xeral  de  Xuventude,

Participación e Voluntariado.
• A equipaxe ten que ser moderada. A capacidade do autobús é limitada e, polo tanto, o exceso de equipaxe

quedará en terra.
• No caso de non ter entregado o modelo de autorización para facer fotografías durante o desenvolvemento

dos campamentos, asinada polos teus pais ou titores, poderás facelo o día da saída. Tamén deberás entregar
a autorización para a túa recollida (só no caso de que non sexan os teus pais ou titores os que te recollan á
volta). Estas autorizacións debes entregarllas ao monitor acompañante cando te incorpores ao autobús.

• Equipamento e documentación.  Comproba as indicacións da  Información xeral   “Barría” (na segunda
páxina deste documento).

COMUNICACIÓN (importante)

Se levas teléfono móbil,  lembra que, debido a situación das instalacións, pode haber dificultades de cobertura.  Na
instalación  determinaranse  as  horas  concretas  para  a  comunicación  telefónica.  Non  chamar  directamente  a
instalación salvo en caso de urxencia.



                                                                                 

Ac vidade de Barría 1-11 Agosto 2019

Ac vidades  básicas:  Piscina,  Iniciación  hor cola,  xogos,  obradoiros  medioambientais,  excursións,  saída
turís ca a Vitoria-Gasteiz, ac vidades de deporte-aventura como escalada, rolina, ro con arco, descenso
de barrancos e/ou espeleoloxía.
 

Instalación: 

Habitacións de 4, 6 e 8 prazas con baño incorporado e 4 habitacións de 20 prazas con baños compar dos.
Salas de ac vidade con TV e vídeo. Piscina e canchas depor vas. Comidas elaboradas na propia instalación.
O albergue está adaptado para persoas con discapacidade.

Enlace á Instalación:
h p://www.araba.eus/cs/Satellite/Juventud/es_ES/inicio/jovenes/albergues/barria

Equipo persoal:
Documentación

DNI
Tarxeta sanitaria

Pantalón largo e corto, xersei e chuvasqueiro, calzado para a chuvia e depor vo, sandalias de goma para a
auga, camisetas e ropa depor va, bañadores, toallas e gorro de piscina, pixama, roupa interior, crema solar,
ú les de aseo, saco de durmir, mochila pequena para excursións, can mplora, lanterna.

• Delimitarase o  uso do móbil a momentos fóra de ac vidades comúns e para emerxencias haberá
que contactar co/coa monitora acompañante 

• Cer ficado  ou  informe médico  obrigatorio  en  casos  de  dietas  especiais,  medicación ou
enfermidades.

• Non levar obxectos de valor ou importantes sumas de diñeiro para evitar pérdidas ou sustraccións.


