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A campaña de verán que a Consellería de Traballo e Benestar pon 
en marcha a través da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntaria-
do para o ano 2011, inclúe oportunidades de participación para 
todos aqueles mozos e mozas que xa tedes cumpridos os 18 anos 
e ata os 35 anos.

Podedes elixir entre os diferentes programas e actividades de 
lecer e tempo libre que figuran neste folleto informativo ou ben 
consultar na páxina web www.xuventude.net.

O prezo das actividades inclúe estancia, manutención e de ser o 
caso, clases teóricas ou prácticas durante o período de duración 
do programa, non así o desprazamento ata a instalación corres-
pondente que correrá pola vosa conta. 

Os que posuades o carné xove teredes un desconto do 25% sobre 
os prezos establecidos neste folleto.

Os que posuades o título de familia numerosa teredes un descon-
to do 50% sobre os prezos establecidos neste folleto.

Ambos os descontos non son acumulables.

INTRODUCIÓN RESERVA DE PRAZAS
Só podedes reservar dúas prazas en cada chamada.

A reserva podédela facer a partir do 8 de marzo, por teléfono nos 
servizos de xuventude e voluntariado das xefaturas territoriais da 
Consellería de Traballo e Benestar, de Ourense e Vigo.

Unha vez que fagades a reserva da praza teredes un prazo de 48 
horas, contando dende o día seguinte a aquel no que fixerades a 
reserva, para:

De non presentardes a documentación no prazo de 48 horas per-
deredes o dereito á praza.

DEVOLUCIÓN DE COTAS

Só se devolverá a cota de participación en caso de suspensión da 
actividade.

Facer efectiva a cota de participación, segundo as instru-
cións que se comunicarán no momento de facer a reserva 
da praza.
Presentar, no servizo de xuventude e voluntariado corres- 
pondente ou por correo electrónico ou fax específico de 
cada actividade:

Xustificante do pagamento da cota.
Fotocopia do DNI por ambas as dúas caras. (Unicamente 
se non autorizas esta Consellería de conformidade cos 
artigos 2 e 3 do Decreto 225/2008, do 23 de outubro, e 
a Orde da Consellería de Presidencia, Administracións 
Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desen-
volve, para a consulta dos teus datos de identidade nos 
sistemas de verificación de datos). 
Fotocopia do carné xove, de ser o caso.
Xustificante da condición de familia numerosa.

o
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Muíños
AVENTURA E DEPORTE

Goza do contacto coa natureza e dos deportes naúticos no marco 
incomparable do Parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Equipamento necesario:
Teredes que vir provistos de roupa de baño, útiles de aseo persoal, 
cantimplora, botas, mochila pequena, saco de durmir, lanterna, 
bolsas de plástico para a roupa sucia, pantalón curto, chándal (re-
comendable), algunha peza de abrigo e choiva (recomendable), 
calcetíns e calzado de descanso (tenis).

Aloxamento:
Albergue do Corgo (Muíños).

Actividades:
Actividades náuticas: piragüismo, remo, vela lixeira. Percorridos 
con itinerarios pola zona, ata o Parque natural Baixa Limia-Serra 
do Xurés. Piscina de auga quente en Caldaria-Lobios.
 

TELÉFONOS: 988 386 120 / 988 386 118 
FAX: 988 386 119
CORREO: benigno.gonzalez.alonso@xunta.es

CÓDIGOS  QUENDAS  COTA

321001 1 - 6 agosto 80 €

321002 8 - 13 agosto 80 €

321003 15 - 20 agosto 80 €

321004 22 - 27 agosto 80 €

OURENSE 
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O Pereiro de Aguiar
MULTIAVENTURA

Neste programa estaredes en pleno contacto coa natureza e co-
ñeceredes o voso contorno a través de actividades de acción e 
aventura.

Equipamento necesario:
Para a realización da actividade ruta en atv é necesario e impres-
cindible estar en posesión do carné de conducir A ou B, e mostralo 
ao inicio da actividade. Tamén son necesarias para esta actividade 
luvas.
Teredes que vir provistos de saco de durmir, útiles de aseo persoal 
(incluída toalla), algunha peza de abrigo e choiva, botas de mon-
taña, calzado deportivo cómodo e unha mochila pequena.
Para as actividades náuticas é recomendable crema de protección 
solar, gorra, lentes de sol e roupa de baño.
Estancia completa (almorzo, comida e cea), dende a cea do venres 
ata a comida do domingo. No programa están incluidos todos os 
transportes para a realización das actividades, agás o da reunión 
nocturna nas Termas de Outariz.

Aloxamento:
Albergue de Ordelles (O Pereiro de Aguiar).

Actividades:
Rutas en quads e bicicleta de montaña. Captura de wpt e tiro con 
arco. Xeocaching. Reunión nocturna nas Termas de Outariz.

Actividades:
Rutas en kaiak polo río Miño. Xogos de estratexia e liderados 
(paint-ball). Reunión nocturna nas Termas de Outariz.

 

    

TELÉFONOS: 988 386 120 / 988 386 118 
FAX: 988 386 119
CORREO: benigno.gonzalez.alonso@xunta.es

CÓDIGOS  QUENDAS  COTA

321007 8 - 10  xullo 100 €

321008 29 - 31 xullo 100 €

OURENSE OURENSE 

CÓDIGOS  QUENDAS  COTA

321005 1 - 3 xullo 100 €

321006 15 - 17 xullo 100 €
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Rías Baixas 
RUTAS DE KAIAK

Rutas en kaiak de mar a través das Rías Baixas Galegas. Trátase de 
fomentar o respecto polo medio mariño, as rías e costas e ache-
garlle á mocidade a riqueza cultural e costumes do mundo mari-
ñeiro e das vilas que se visitarán. Visitas e actividades culturais.

Equipamento necesario:
Cómpre que traiades lentes de sol, viseira, roupa de baño, chan-
cletas con peche ou fanequeiras, saco de durmir e esteira, chuvas-
queiro lixeiro, lanterna, cantimplora e crema solar de factor alto.

Aloxamento:
Farase noite en pavillóns, albergues e zonas de cámping.
Apuntamento: é necesario saber nadar.

CÓDIGO  QUENDA  COTA

361001 18 - 22  xullo 120 € Día 1  Recepción e iniciación en Bueu.

Día 2  Bueu - Ons. Visita Ons.

Día 3  Ons - Cíes. Visita Cíes.

Día 4  Cíes - San Martiño. San Martiño - Cíes.

Día 5  Cíes - Cangas.

RUTA KAIAK: INTER RÍAS

CÓDIGO  QUENDA  COTA

361002 2 - 6 agosto 120 € Día 1  Recepción no peirao da illa de San Simón.  
 Iniciación.

Día 2  Travesía á praia de Ponte Sampaio.
 Visita ao  Castelo de Soutomaior.

Día 3  Travesía a San Adrián de Cobres - Ponte de 
 Rande - Meira.
 Visita fábrica Rodman e volta reman do.

Día 4  Travesía á ponte colgante.
 Prácticas de rescate e esquimotaxe.

Día 5  Finalización de actividades. Visita cultural.

RUTA KAIAK: ENSEADA DE SAN SIMON

TELÉFONOS: 986 817 080 / 986 817 780 
FAX: 986 817 082 
CORREO: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.es

PONTEVEDRA PONTEVEDRA
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Rías Baixas 
RUTA EN EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS

O obxectivo desta actividade é fomentar e impulsar a navegación 
en dorna de vela mediante unha actividade de tempo libre que ta-
mén aproxime os seus participantes aos costumes e culturas dos 
diferentes paraxes nos que se faga terra.

Realizar a navegación mariña con coñecemento dos métodos e 
costumes na navegación tradicional.

Equipamento necesario:
Cómpre que traiades lentes de sol, viseira, roupa de baño, chan-
cletas con peche ou fanequeiras, saco de durmir e esteira, chuvas-
queiro lixeiro, lanterna, cantimplora e crema solar de factor alto.

Aloxamento:
Farase noite en pavillóns, albergues e zonas de cámping.
Apuntamento: é necesario saber nadar.

TELÉFONOS: 986 817 080 / 986 817 780 
FAX: 986 817 082 
CORREO: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.es

CÓDIGO  QUENDA  COTA

361003 25 - 29  xullo 120 € Día 1  Sinas.

Día 2  Vilanova - Sálvora. Sálvora.

Día 3  Sálvora - Ons. Ons - Ons.

Día 4  Ons - Cíes. Cíes - Cíes.

Día 5  Cíes - Baiona.

RUTA EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS: ILLAS ATLÁNTICAS

O Grove
VENTO A FAVOR

O programa pretende ser unha experiencia intensa, a bordo dun 
barco pesqueiro recuperado e convertido en goleta clásica. Nave-
garedes polas augas do Parque Nacional Marítimo Terrestre das 
Illas Atlánticas e descubriredes os elementos máis significativos 
deste medio único en toda a península.

Equipamento necesario:
Os participantes teredes que ir provistos de roupa cómoda e de 
abrigo, calzado deportivo, roupa de baño, gorro e protección so-
lar.

Actividades:
Singraduras dun día con comida incluída.
Introdución á navegación a vela, interpretación de cartas náuticas 
e taller de nós mariñeiros. Visita a Illa de Sálvora e mergullo (snor-
kel) nas súas praias. Fotografía submarina. Presentación do Parque 
Nacional Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia.

Embarque as 10.00 horas e desembarque as 20.00 horas no porto 
do Grove.

PONTEVEDRA PONTEVEDRA
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CÓDIGOS  QUENDAS  COTA

361004 9 xullo 35 €

361005 10 xullo 35 €

361006 16 xullo 35 €

361007 17 xullo 35 €

361008 23 xullo 35 €

361009 24 xullo 35 €

361010 20 agosto 35 €

361011 21 agosto 35 €

361012 27 agosto 35 €

361013 28 agosto 35 €

361014 3 setembro 35 €

361015 4 setembro 35 €

TELÉFONOS: 986 817 080 / 986 817 780
FAX: 986 817 082 
CORREO: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.es

Illas Cíes
FINDES CÍES

Fin de semana no Parque Nacional Marítimo Terrestre das Illas At-
lánticas de Galicia. O obxectivo do programa é facer unha activi-
dade ambiental empregando o tren e o barco como medios de 
transporte.

Saídas en tren dende A Coruña, Santiago, Vilagarcía e Ponteve-
dra. 

TREN + BARCO

IDA: SÁBADO VOLTA: DOMINGO

Estación da Coruña  8.20
 
Estación de Santiago 8.55

Estación de Vilagarcía 9.24

Estación de Pontevedra 9.50 

Chegada á estación de Vigo 10.30 

Barco 12.00 

PONTEVEDRA PONTEVEDRA

O Grove

Barco 16.00

Estación de Vigo 18.15

Estación de Pontevedra 18.45

Estación de Vilagarcía 19.05

Estación de Santiago 19.36

Chegada á estación da Coruña 20.14
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Equipamento necesario:
Teredes que vir provistos de útiles de aseo persoal, toallas, roupa 
cómoda e de abrigo, calzado deportivo, gorro, protección solar e 
saco de durmir.

Aloxamento:
Instalación do campo de traballo das Illas Cíes.

Actividades:
Visitas guiadas polas illas. Comezaremos pola zona sur coñecendo 
o faro, a campá e zonas curiosas do parque. Volveremos pola La-
goa dos Nenos e acabaremos subindo cara ao norte para buscar 
a solitaria zona onde imos facer noite. Se o día o permite veremos 
un espectacular solpor dende o Alto do Príncipe. Visita ao Faro do 
Peito, a reserva e a praia de Figueiras.

TELÉFONOS: 986 817 080 / 986 817 780 
FAX: 986 817 082 
CORREO: xuventude.voluntariado.vigo@xunta.es

CÓDIGOS  QUENDAS  COTA

361016 25 - 26 xuño 60 €

361017 2 - 3 xullo 60 €

361018 9 - 10 xullo 60 €

361019 16 - 17 xullo 60 €

361020 23 - 24 xullo 60 €

361021 30 - 31 xullo 60 €

361022 6 - 7 agosto 60 €

361023  13 - 14 agosto 60 €

361024 20 - 21 agosto 60 €

361025 27 - 28 agosto 60 €

361026 3 - 4 setembro 60 €

PONTEVEDRA PONTEVEDRA
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Aloxamentos
ALBERGUE DE ORDELLES (O Pereiro de Aguiar) 

Datos Xerais:
Situado na zona da Ribeira Sacra, preto do Canón do Sil, de gran 
riqueza paisaxística e ambiental, con gran desenvolvemento tu-
rístico. A instalación conta con cociña, comedor, aseos, duchas e 
unha área recreativa exterior. Aloxamento en cuartos múltiples.

Acceso: a 7 km do Pereiro de Aguiar (capitalidade do concello), 
este pola súa vez atópase a 14 km de Ourense, pola estrada co-
marcal Ourense-A Pobra de Trives (C-536), e no km 12 desvío sina-
lizado á esquerda para o albergue.  Autobuses dende Ourense.

ENDEREZO: Ordelles. O Pereiro de Aguiar (Ourense) 

TELÉFONO: 988 614 923

ALBERGUE DO CORGO (Muíños) 

Datos Xerais: 
Situado no Parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Está a ca-
rón do encoro das Conchas. Ten praias fluviais, con zonas verdes 
e area e todos os servizos, incluída a recollida selectiva. Conta con 
comedor, cafetería, restaurante, salas de lecer, polideportivo cu-
berto, hangar e embarcadoiro. Aloxamento en cuartos múltiples. 

Acceso: a 55 km de Ourense. O acceso máis rápido e cómodo rea-
lízase pola estrada N-540 Ourense-Celanova-Bande-Muíños.
Autobuses dende Ourense

ENDEREZO: Praza San Rosendo. 32880 Mugueimes (Muíños) 

TELÉFONO: 988 406 075



Consellería de Traballo e Benestar 
Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado
Edif. administrativo San Lázaro, s/n, 3º andar 
15781 Santiago de Compostela
Tel. 981 544 840 / 881 999 025 / 981 544 851 
Fax: 981 545 843

A Coruña
Servizo de Xuventude e Voluntariado 
CC Elviña. Rúa Salvador de Madariaga, s/n 
15008 A Coruña 
Tel. 881 881 240 

Oficina Local de Ferrol
Edif. administrativo Praza Camilo José Cela, 1º
15403 Ferrol 
Tel. 981 337 290 

Centro Coordinador de Información 
e Documentación Xuvenil
Praza do Matadoiro, s/n
15781 Santiago de Compostela
Tel. 881 997 604 / 881 997 605 / 881 997 606

Lugo
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Rolda da Muralla, 70 
27002 Lugo
Tel. 982 294 224 / 982 294 352 / 982 294 923

Ourense
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Av. da Habana, 81 baixo 
32004 Ourense
Tel. 988 386 118 / 988 386 120

Pontevedra
Servizo de Xuventude e Voluntariado
Edif. administrativo da Xunta  
Concepción Arenal, 8, 1º
36201 Vigo
Tel. 986 817 080 / 986 817 780

Oficina Local de Pontevedra 
Rúa Fernández Ladreda, 43, 4º andar 
36003 Pontevedra 
Tel. 986 805 530 / 986 805 531


