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ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ó establecemento 

 O coche pódese deixar no aparcadoiro exterior do recinto, xunto a recepción e bar ou nas 

parcelas habilitadas para as caravanas do interior ou xunto aos bungalows. Non existen 

prazas reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida. 

 A entrada á recepción, situada na entrada do bar, encóntrase nunha rúa ampla, chaira e 

totalmente despexada de obstáculos na liña de paso. 

 

Acceso 

 Ao cámping accédese a través dunha porta de forxa de apertura manual que permanece 

sempre aberta en horario de atención ao público. 

 A entrada á recepción é a entrada principal ao bar-restaurante e o itinerario é accesible 

por unha rampla de 40 cm de lonxitude e unha inclinación do 17%. 

 A porta abre cara ao exterior e ten un ancho libre de paso de 75 cm. 

 

Recepción 

 O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1 m, non adaptado para persoas 

usuarias de cadeira de rodas. 

 

Bungalow  (Nº 4)  

 N.º apartamentos accesibles: 1. O Bungalow consta de 2 plantas comunicadas con 

escaleiras sen itinerario alternativo accesible. Na planta baixa encóntrase o salón comedor, 

aseo, cociña americana e cuarto adaptado e na planta superior o resto de estancas.  

 A porta do apartamento ten 3 chanzos cunha rampla como itinerario alternativo accesible 

de 1 m de ancho, 3 m de lonxitude e unha inclinación do 17%. Dispón de pasamáns no lado 

esquerdo (de suba) a unha altura de 94 cm.  

 A porta abre cara ao interior e mide 82 cm, a súa apertura é con chave. No seu interior 

existe un espazo de xiro de 360° para unha persoa en cadeira de rodas. 

 No salón e no dormitorio existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

 A porta do cuarto adaptado abre cara ao interior e ten un ancho libre de paso de 77 cm. A 

distancia mínima entre mobles é de 80 cm. 

 O cuarto ten 3 camas, cunha altura de 51 cm e accédese a estas por ambos os dous lados 

por un espazo de 80 cm de ancho, aínda que poden moverse deixando mais espazo. 

 As portas do armario son abatibles e teñen tiradores de difícil manipulación. Os andeis 

están situados a unha altura de 60 cm. O percheiro está fixo a 1,56 m de altura. 

 O interruptor da luz está situado xunto á cama. 

 A altura da mesa da cociña, o mesado e o vertedoiro é de 84 cm sen espazo inferior libre 

que permita a súa aproximación. A altura dos andeis e caixóns da cociña é de 1,46 m como 

mínimo. A apertura do frigorífico está a unha altura de 90 cm. 
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Cuarto de baño do bungalow 

 A porta abre cara dentro e ten un ancho libre de paso de 76 cm.  

 No interior non existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten espazo libre de achegamento de 30 cm por ambos os dous lados e de 90 cm 

polo frontal. O asento está a unha altura de 39 cm e o mecanismo de descarga está a 70 

cm. 

 Non dispón de ningunha barra de apoio. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 71 cm de alto e 30 cm de fondo. A billa é 

monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,10 m e o resto dos accesorios do baño están a 

1,20 m. 

Bañeira 

 A bañeira ten un espazo libre de aproximación lateral de 90 cm de ancho. 

 A altura do bordo da bañeira é de 45 cm. Non dispón de táboa de transferencia nin barras 

de apoio.  

 A billa é monomando e está situada na parede curta a unha altura de 1,14 m. 

 

Aseo adaptado na zona común  

 Hai unha cabina de aseo adaptado independente e común para ambos os dous sexos. Está 

situada no centro do cámping e o itinerario é accesible. É necesario pedir ao persoal a 

chave. 

 Está sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA). 

 A porta da cabina abre cara a fóra e mide 82 cm. 

 Tanto no exterior coma no interior existe un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro. 

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 90 cm de ancho polo lado esquerdo e 

pola fronte de 1 m. O asento está situado a unha altura de 41 cm e o mecanismo de 

descarga é un tirador e está a 73 cm de altura. 

 Ten unha barra de apoio abatible no lado esquerdo a unha altura de entre 59 e 76 cm e 

outra fixa no lado dereito a 75 cm e cunha separación entre ambas as dúas de 82 cm. 

Lavabo 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 70 cm de alto e 20 cm de fondo. A billa é 

monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1 m ao igual que o resto dos accesorios do aseo. 

Ducha 

 As duchas están situadas en cabinas independentes. A porta mide 70 cm e abren cara ao 

interior. 

 O chan da ducha está igualado co resto do pavimento. Non dispón de barras de apoio nin 

de cadeira de ducha homologada. 

 A altura da billa é de 1,10 m e require o xiro do pulso. 

 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 



 
 

 A porta de entrada a recepción é parcialmente acristalada e abre cara a fóra. 

 Non existen elementos voados que impliquen risco para persoas con discapacidade visual. 

 

Bungalow estándar 

 O mobiliario está distribuído de maneira que non constitúe un obstáculo para a circulación 

de persoas con discapacidade visual. Non hai elementos voados que impliquen risco. 

 A iluminación é homoxénea. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Bungalow estándar 

 O número de Bungalow indícase con carácteres grandes e en cor contrastada. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 
 

Sinalización 

 O cámping dispón de rótulos que sinalan a situación das diferentes estanzas. Non todos 

seguen un mesmo patrón pero os textos teñen 3 e 5 cm de altura e son de cor contrastada. 

Non dispoñen de información en braille nin en altorrelevo. 

 

Atención ao cliente 

 Ningunha persoa de atención ao cliente coñece a lingua de signos. 
 
Outras estancias Cubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcadoiro Exterior Accesible  Ningunha praza está reservada para Persoas de 

Mobilidade Reducida (PMR), pero non existe problema 

de estacionamento.  

Parcelas Exterior Accesibles Son chairas cun espazo suficiente para o coche, a tenda 

e a deambulación. 

Secadoras e 

lavadoras  

Exterior Accesible Altura dos botóns de mando: 1 m 

Bar-Restaurante 

 

 

Exterior 

 

 

 

Accesible  Ancho da porta: 80 cm 

Altura barra: 1,10 m 

Mesas cadradas de 4 patas. 

Altura da mesa: 79 cm, Altura baixo mesa: 66 cm 

Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 60 cm 

No dispón de carta en braille. 

Dispón de aseo adaptado. 

Lavadoiros Exterior Accesible Altura: 1 m 

Escaleiras Interior do 

bungalow 

Sen itinerario 

alternativo  

Os chanzos son irregulares xa que a escaleira é tipo 

caracol. 

Nº de chanzos por tramo: 7 

Chan de textura e cor distinto en inicio e final: Non 

Altura dos chanzos: 19 cm 

Fondo da pegada: 30 cm 

Con tabica: Si 

Con bocel: Si 

Zócolo de protección lateral: No 

Altura do Pasamáns : 76 cm no lado esquerdo 

Oco baixo a escaleira protexido: Si 

 


