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INTRODUCIÓN 
A Campaña de Verán que a Consellería de Traballo e Benestar pon en marcha a través da Dirección Xeral  
de Xuventude e Voluntariado para o ano 2010, inclúe oportunidades de participación tamén para todos 
aqueles mozos e mozas que xa tedes cumpridos os 18 anos e ata os 35 anos.

Nese momento vital no que o proxecto de vida adulta é unha prioridade para vós, xunto coas vosas inque-
danzas de emancipación e traballo, ofrecémosvos a posibilidade de dispor dun ocio responsable en condi-
cións óptimas de calidade e prezo.

Podedes elixir entre os diferentes programas e actividades de lecer e tempo libre que figuran neste  
folleto informativo. 

O prezo das actividades inclúe estancia, manutención e se é o caso, clases teóricas ou prácticas durante  
o período de duración do programa, non así o desprazamento ata a instalación correspondente 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 desconto do 50% sobre os prezos establecidos 
neste folleto.

Ambos os descontos non son acumulables.
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RESERVA DE PRAZAS
Só podedes reservar dúas prazas en cada chamada.

A reserva podédela facer a partir do 9 de marzo, por teléfono nos servizos de xuventude dos departamen-
tos territoriais da Consellería de Traballo e Benestar.

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:

n Facer efectiva a cota de participación, segundo as instrucións que se comunicarán no momento de facer a 
reserva da praza.

n Presentar, no servizo de xuventude correspondente ou por correo electrónico ou fax específico de cada 
actividade:

z Xustificante do pagamento da cota.

z Fotocopia do DNI por ambas as dúas caras. (Unicamente se non autorizas esta Consellería de confor-
midade cos artigos 2 e 3 do Decreto 225/2008, do 23 de outubro, e a Orde da Consellería de Presi-
dencia, Administracións Públicas e Xustiza, do 7 de xullo de 2009, que o desenvolve, para a consulta 
dos teus datos de identidade nos sistemas de verificación de datos de identidade do Ministerio de 
Presidencia).

z Fotocopia do carné xove, de ser o caso.

z Xustificante da condición de familia numerosa.

De non presentardes a documentación no prazo de 48 horas perderedes o dereito á praza.

DEVOLUCIÓN DE COTAS
Só se devolverá a cota de participación en caso de suspensión da actividade.
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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 (recomendable), 
algunha peza de abrigo e choiva (recomendable), calcetíns e calzado de descanso (tenis).

Actividades:

Actividades náuticas: piragüismo, remo, vela lixeira. Percorridos con itinerarios pola zona,  
ata o Parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

CÓDIGO QUENDAS COTA

321001 2 - 7 agosto 80 €

321002 9 - 14 agosto 80 €

321003 16 - 21 agosto 80 €

321004 23 - 28 agosto 80 €

TELÉFONOS: 988 386 120 - 988 386 118

FAX: 988 386 119

CORREO: benigno.gonzalez.alonso@xunta.es
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Neste programa estaredes en pleno contacto coa natureza e coñeceredes o voso contorno a través  
de actividades de acción e aventura.

Equipamento necesario:

Para a realización da actividade ruta en atv é necesario e imprescindible 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 montaña, 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.
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Rutas en quads e bicicleta de montaña.

Simulacro de caza con arco. Xeocaching. Reunión nocturna nas Termas de Outariz.

CÓDIGO QUENDAS COTA

321005 2 - 4 xullo 100 €

321006 16 - 18 xullo 100 €

Actividades:

Ruta en kaiak polo río Miño. Xogos de estratexia e liderados (paint-ball). 

Reunión nocturna nas Termas de Outariz.

CÓDIGO QUENDAS COTA

321007 9 - 11 xullo 100 €

321008 30 xullo - 1 agosto 100 €

TELÉFONOS: 988 386 120 - 988 386 118

FAX: 988 386 119

CORREO: benigno.gonzalez.alonso@xunta.es
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Equipamento necesario:

Cómpre que traiades lentes de sol, viseira, roupa de baño, chancletas con peche ou fanequeiras, saco de 
durmir e esteira, chuvasqueiro lixeiro, lanterna, cantimplora e crema solar de factor alto.

Esta actividade de aventura, con campamentos en diferentes portos e illas, está orientada para os/as que 
queirades vivir a navegación recreativa polas Rías Baixas en kaiak de mar. Pretendemos que ademais de 
divertirvos, coñezades e gocedes da nosa xeografía e cultura mariña mesturando a navegación con outras  
actividades de tempo libre. Así mesmo, estando en ano Xacobeo, tamén se ofrecen alternativas encamiña-
das a finalizar a actividade na capital galega, cubríndose as últimas etapas por terra en bicicleta de montaña.

Apuntamento: é necesario saber nadar.

RUTA NORTE XACOBEA EN KAIAK DE MAR: 

Desenvolverase polas rías de Arousa e Pontevedra, pasando por Portonovo, A Illa de Ons, O Grove, As Sinas, 
Padrón e Santiago.

CÓDIGO QUENDAS COTA

361001 15 - 23 xullo 160 €
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Desenvolverase pola ría de Vigo, pasando por Baiona, Nigrán, Cangas, Moaña, Soutomaior, Caldas de Reis e 
Santiago.

CÓDIGO QUENDAS COTA

361002 16 - 24 agosto 160 €

Aloxamento. 

Itinerante, albergues xuvenís, cámpings e pavillóns polideportivos.

TELÉFONOS: 986 817 080 - 986 817 780 

FAX: 986 817 082

CORREO: maria.jesus.diaz.placer@xunta.es
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Equipamento necesario:

Traede lentes de sol, roupa de baño, chancletas con peche ou fanequeiras, saco de durmir e esteira, roupa 
cómoda, material hixiénico completo, toallas, chuvasqueiro, lanterna, cantimplora, crema solar de factor alto, 
gorra e pinzas da roupa.

Esta tamén é unha proposta para todos e todas os que vos sintades atraídos e atraídas pola aventura no mar 
e queirades gozar da navegación recreativa en dorna polas Rías Baixas. Acamparedes en diferentes portos 
e illas e achegarédesvos á nosa xeografía e á nosa cultura mariña, navegaredes polas mañás e polas tardes 
organizaremos actividades de tempo libre.

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

Apuntamento: é necesario saber nadar.
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a)RUTA SUR: 

Desenvolverase polas rías de Pontevedra, Aldán e Vigo, pasando por Sanxenxo,  
A Illa de Ons, as Illas Cíes e Moaña.

CÓDIGOS QUENDAS COTA

361003 24 - 31 xullo 160 €

Aloxamento:

Itinerante, albergues xuvenís, cámpings e pavillóns polideportivos.

TELÉFONOS: 986 817 080 - 986 817 780

FAX: 986 817 082

CORREO: maria.jesus.diaz.placer@xunta.es
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Equipamento necesario:

Os participantes teredes que ir provistos de útiles de aseo persoal, toallas, roupa cómoda e de abrigo, calza-
do deportivo, gorro, protección solar e saco de durmir.

O programa pretende ser unha experiencia intensa con base na convivencia durante un día e medio, a bordo 
dun barco pesqueiro recuperado e convertido en goleta clásica. Navegaredes polas augas do Parque Nacional 
Marítimo Terrestre das Illas Atlánticas descubrindo os elementos máis significativos deste medio único en 
toda a península.

Durante o programa levaranse a cabo actividades propias da navegación a vela (cartografía, orientación e 
seguridade marítima) e de coñecemento do Parque Nacional. O snorkel será a actividade principal para acer-
carvos á riqueza dos ecosistemas mariños que se esconden nestas augas e así entender a fraxilidade do seu 
equilibrio e a importancia da súa conservación. 

Participaredes nas técnicas habituais de observación a bordo de aves e mamíferos mariños.

Recepción e embarque no porto do Grove. 

A incorporación ao barco será o venres antes das 10.00 horas e a saída o sábado a partir das 14.00 horas.

CÓDIGOS QUENDAS COTA

361004 23 - 24 xullo 50 €

361005 30 - 31 xullo 50 €

361006 20 - 21 agosto 50 €

361007 27 - 28 agosto 50 €
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CÓDIGOS QUENDAS COTA

361008 24 - 25 xullo 50 €

361009 31 xullo - 1 agosto 50 €

361010 21 - 22 agosto 50 €

361011 28 - 29 agosto 50 €

Aloxamento:

No propio barco (almorzo e cea a bordo. Xantar en restaurante).

TELÉFONOS: 986 817 080 - 986 817 780

FAX: 986 817 082 

CORREO: maria.jesus.diaz.placer@xunta.es
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1 SOUTOMAIOR

2 O GROVE

3 SANXENXO

4 A ILLA DE ONS

5 PORTONOVO

6 CANGAS

7 SANTIAGO

8 PADRÓN

9 NIGRÁN

10 MOAÑA

11 CALDAS DE REIS

12 ILLAS CÍES

13 BAIONA

14 AS SINAS
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13
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1 ALBERGUE DE ORDELLES

2 ALBERGUE DO CORGO 
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DATOS XERAIS:

Situado na zona da Ribeira Sacra, preto do Canón do Sil, de gran riqueza paisaxística e ambiental, con gran 
desenvolvemento turístico. 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 comarcal Ourense-A Pobra de Trives (C-536), e no km 12 desvío sinalizado á esquerda 
para o albergue. 

Autobuses dende Ourense.

ENDEREZO: Ordelles. O Pereiro de Aguiar (Ourense)

TELÉFONO: 988 614 923
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DATOS XERAIS: 

Situado no Parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés. Está a carón do encoro das Conchas. Ten praias fluviais, 
con zonas verdes e area e todos os servizos, incluída a recollida selectiva. Conta con comedor, cafetería, res-
taurante, salas de lecer, polideportivo cuberto, hangar e embarcadoiro. Aloxamento en cuartos múltiples. 

ACCESO: a 55 km de Ourense. O acceso máis rápido e cómodo realízase pola estrada N-540 Ourense-Celano-
va-Bande-Muíños.

Autobuses dende Ourense

ENDEREZO: Praza San Rosendo. 32880 Mugueimes (Muíños)

TELÉFONO: 988 406 075








