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ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento 

O Cámping encóntrase ao pé dunha rúa asfaltada, chaira e despexada de obstáculos. 
Accédese a este por oco de portal que dá a zona de aparcadoiro de grava, sen prazas 
delimitadas. 
 

 Acceso 

 A entrada a recepción é accesible, sen desniveis. 

 Accédese por unha porta de aluminio de 84 cm de ancho que adoita permanecer sempre 

aberta. 

 

Vestíbulo e recepción 

 O mostrador de atención ao público ten unha altura de 1,10 m, non adaptado para 

usuarios de cadeira de rodas. No interior permítese realizar un xiro de 360º a unha persoa 

en cadeira de rodas 

 

Aseo adaptado na zona común 

 O Cámping conta cunha cabina de aseo adaptada integrada no aseo de mulleres e 

sinalizada co Símbolo Internacional de Accesibilidade (SIA). 

 Diante da porta xeral de acceso hai unha rampla de 1,07 m de ancho e 1 m de longo.  

 A porta da cabina ábrese cara a fóra e mide 95 cm de ancho. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,20 m pola fronte. O asento está 

situado a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga a 95 cm. 

 Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito a 78 cm de altura. 

Lavabo 

 O lavabo encóntrase en zona xeral, fóra da cabina. 

 Debaixo do lavabo hai un espazo libre de 75 cm de alto e 59 cm de fondo. A billa é de 

presión. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 1,27 m e o resto dos accesorios do aseo están a 

84 cm de altura. 

Ducha 

 A ducha dispón dun espazo de aproximación lateral de 1,20 m. 

 O chan da ducha está igualado co resto do pavimento do baño e é antiescorregadizo. 

 Non ten asento ou cadeira de ducha homologada.  

 A ducha dispón dunha barra de apoio fixa que coincide coa do inodoro. 

 A billa require o xiro do pulso e está a 1,12 m de altura. 
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ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 A entrada a recepción é sen desniveis. 

 O pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. 

 O mobiliario non obstaculiza a circulación de persoas con discapacidade visual. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Interior do cámping 

 Dispón de información escrita dos servizos prestados. 
 

Aseos Comúns  

 As portas dos aseos non teñen un sistema de peche cun sinal visual de "ocupado ou libre", 

pero si unha banda libre inferior que permite ver se hai alguén no seu interior 

 

Sinalización 

 O hotel só dispón de rótulos que sinalan a situación dos aseos e recepción, que son de cor 

contrastada respecto ao fondo. Non están complementados con 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 

Aparcamento Exterior  Non hai prazas delimitadas nin reservadas para Persoas 

de Mobilidade Reducida (PMR). 

Restaurante Planta baixa Accesible 

directamente 

por rúa de 

acceso ás 

parcelas  

Mesas cadradas de 4 patas. 

Altura de mesa: 78 cm, Altura baixo mesa: 68 cm 

Ancho baixo mesa: 1 m, Fondo baixo mesa: 60 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

Cafetería  Planta baixa Accesible dende 

restaurante, 

porque pola 

porta principal 

hai un chanzo 

na entrada.  

Altura de barra: 1,16 m 

Mesas cadradas 4 patas 

Altura de mesa: 76 cm, Altura baixo mesa: 95 cm 

Ancho baixo mesa: 70 cm, Fondo baixo mesa: 90 cm 

Non dispoñen de carta en braille.  

 
 


