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2013

AXUDÁMOSCHE A ELIXIR A TÚA 
AVENTURA PARA ESTE INVERNO?

VEN VIVIR INTENSAS EMOCIÓNS 
CO TEU CARNÉ XOVE!

INFORMACIÓN
Toda a información 

relativa ao programa de 
Promocións do Carné 
Xove atópase na web

www.xuventude.net



	 A Consellería de Traballo e Benestar, a través 
da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado, 
co obxectivo de facilitar a participación da xuven-
tude en distintas actividades, pon ao teu alcance 
descontos en varios programas de educación non 
formal. 
	 Coa adhesión a este programa de entidades 
especializadas na prestación de actividades desta 
índole, os mozos e mozas titulares do carné pode-
des beneficiarvos dun desconto nestes servizos. 
	 Para inscribirte, só tes que acceder á nosa páxi-
na web www.xuventude.net, no punto Promo-
cións do carné xove, e seguir as instrucións que 
figuran na oferta correspondente.

	 Xa está aberta a convocatoria 2013, cos se-
guintes programas anunciados na páxina:

- Actividades	na	neve. Ata o final desta tem-
pada de neve, podes inscribirte nos programas 
ofertados en diversas estacións de esquí (Astún, 
San Isidro, Leitariegos, Vallnord, Formigal, 
Grandvalira ou Candanchú).

- Roteiros	de	multiaventura (roteiros Vérti-
go e Aquaventura, roteiros Multiaventura Desa-
fio,...). Fins de semana de aventura, con pen-
sión completa, ou actividades diarias a elixir con 
importantes descontos para os titulares do car-
né xove.

- Actividades	formativas, como os cursos de 
Mocidade en formación, un programa para to-
dos os profesionais do tempo libre, docentes, e 
todas aquelas persoas que teñan inquedanza en 
formarse en todos os aspectos que se ofertan. 
Con descontos de ata un 20%.

	 Toda a información sobre as promocións 
do carné xove está dispoñible na nosa páxina 
www.xuventude.net, no punto das Promo-
cións do carné xove.

Se es titular do carné xove e che gustan 
as emocións fortes e practicar o esquí ou 
a multiaventura, ou queres formarte no 
eido do lecer... parabéns! 
Suxerímosche varios descontos en acti-
vidades e excursións para todo tipo de 
participantes. Teno sempre á man!

SEN O TEU CARNÉ XOVE,
NON É O MESMO...

Seguide	atentos	á	nosa	web,	
xa	que	periodicamente
se	publican	novidades!


