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INFORMACIÓN XERAL 

A contorna atópase sen urbanizar, carece de beirarrúas e os viais son estreitos. 

 

Atención ao público e outra información de interese 

 Dispoñen de menús baixo demanda para persoas con necesidades especiais. 

 Non dispón de cartas adaptadas. 

 Non dispoñen de persoal signante. 

 Permítese o acceso con can guía e/ou asistencia. 

 Non está prevista a evacuación de persoas con discapacidade. 

 

Acceso e zona de atención ao público 

 Acceso ao establecemento en coche, non existe transporte público con parada próxima. 

 A contorna inmediata confórmalo rúas estreitas sen beirarrúa enmarcadas por muros de 

peche ou fachadas de vivenda. 

 O acceso desde a rúa carece de desniveis, pero o pavimento interior é de lastra. No exterior 

existe un pequeno espazo para aparcar na calzada.  

 O aparcamento interior é de terra compactada, e conéctase co establecemento a través 

dunha rampla con resaltes. 

 A recepción realízase no restaurante. A porta é de 81cm de ancho e existen dous banzos no 

interior sen pasamáns en ningún dos dous lados. 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
VESTÍBULO E RECEPCIÓN 

Localización e itinerario 

 Dous banzos de 20cm sen pasamáns laterais a 80cm da porta. 

Características 

 A anchura mínima do espazo de circulación é maior de 120cm. 

 Pavimento continuo, homoxéneo en bo estado. 

 Mostrador cunha soa altura de atención a 101cm. Non existe posibilidade de aproximación 

frontal con cadeiras de rodas. (é o de cafetería) A atención pódese realizar nunha das mesas que 

permita a aproximación. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Dispón de habitacións accesibles, con previsión de reformar unha para adaptala  



 A habitación conéctase con recepción a través dun itinerario exterior con pavimento de 

pedra con gran xunta e resaltes. 

 

Características  

 Apertura con picaporte a 104cm de altura e chave. 

 A porta ten unha anchura de paso de 80cm. Existe un pequeno resalte de 2cm previo á 

porta. 

 Pavimento interior de madeira, homoxéneo e en bo estado. 

 Ancho de paso de circulación é maior de 80cm, dispoñendo de zonas que permiten inscribir 

un círculo de diámetro maior de 150cm. 

 Cama con colchón a 57cm de altura, con espazos laterais maiores de 90cm. 

 Armario de dúas portas de madeira, con tiradores de difícil apertura. Baldas a 30cm e a 

182cm. Dispón dun caixón a 28cm. Percheiro a 176cm de altura. 

 Dispón dunha cadeira de apoio e mesas de noite. 

 Os interruptores están situados a unha altura de 100cm. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

Entrada ao aseo 

 Porta batente ao exterior con ancho de paso libre de 70cm. 

 Apertura mediante picaporte 

Cabina 

 Posibilidade de xiro interior maior de 120cm. 

 Control de iluminación con interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Billa da raia centrada ao lavabo. 

 Lavabo con pé, impide a correcta aproximación. 

 Espello fixo con bordo inferior a 112cm de altura. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude de 54cm. 

 Conta con espazo de transferencia no lado dereito cunha anchura de 70cm. 

 Carece de barras de apoio en ambos os lados. 

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 40cm 

 Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co 

cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo. 

Ducha ou bañeira 

 Ducha de 122cm de longo e 72cm de ancho. 

 A aproximación lateral ten unha amplitude de 81cm. 

 O pavimento é de louza, cun resalte de 16cm co pavimento exterior. 

 Dispón de biombo corredío de tres follas que dificulta a aproximación. 

 Non dispón de barras de apoio nin de asento ou cadeira de ducha. 

 Billa da raia situada a 101cm de altura. 

 O difusor dispón de mangueira e un só punto de colocación a 1,98m. 

 

 

 



ASEO COMÚN 

Localización e itinerario 

 Aseo exterior, comunicado con cafetería con pavimento en bo estado e con resto de 

establecemento con pavimento de pedra con gran xunta e resaltes. 

 Non dispón de cabina adaptada, pero está prevista a súa instalación 

Entrada ao aseo 

 Aseo con sinalización exterior alta. 

 Porta batente exterior de 82cm de ancho de paso. Apertura con picaporte a 102cm. 

Cabina 

 Cabinas de masculina e feminina con portas batente ao interior. 

 Apertura con picaporte e mecanismo de peche de difícil utilización. 

 Control de iluminación por interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Fóra da cabina, instalado sobre moble e con billa con pulsador. 

 Espello fixo a 1m de altura. 

 Dispensador de xabón a 118cm e de toallas a 143cm de altura. 

Inodoro 

 Ningunha das cabinas dispón de espazo de aproximación. 

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 41cm. 

 Mecanismo de descarga de pequena dimensión sobre cisterna. Non se pode activar co 

cóbado o puño pechado e require un esforzo baixo. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 O establecemento carece de sinalización orientativa. 

Características  

 Mobiliario colocado xunto a parede. 

 

ASEO COMÚN 

 Carece de sinalización no alto relevo. 

 Os elementos destacan cromáticamente de paredes e chans. 

 Non dispón de alarmas sonoras. 

 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Características  

 Hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel -si ou non-. 

 A televisión dispón de sistema de comunicación por texto -si ou non-. 

 O hotel dispón de produtos de apoio como -espertador por vibración, intercomunicación 

por texto, persoal signante, bucle magnético...-. 

 En caso de emerxencia conta cun sistema de alarma visual -si ou non-. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

 Hai información escrita sobre os servizos dispoñibles no hotel. 



 O hotel non dispón de produtos de apoio, nin de bucle magnético e no persoal ninguén 

coñece a lingua de signos.  

 En caso de emerxencia non conta cun sistema de alarma visual na habitación. 

 

ASEO COMÚN 

 Están sinalizados. 

 Nas cabinas, o pestillo non ten un sistema exterior indicando estado de libre ou ocupado. 

 A porta non ten a parte inferior libre para ver se hai alguén dentro da cabina. 

 En caso de emerxencia, non conta con sistema de alarma visual. 

 

 

ESTANCIA LOCALIZACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamento   

Aparcamento de terra compactada con 

moitos resaltes. A conexión coa rampla 

de acceso ao establecemento realízase 

a través dun tramo de laxas de pedra 

con pendente elevada e resalte de 8cm 

no encontro coa zona de aparcamento. 

Buffet, cafetería, 

restaurante 
  

Cafetería e restaurante ao mesmo 

nivel. 

O acceso realízase a través de dous 

banzos sen pasamáns. 

Dispón de espazos de circulación de 

120cm de media, con pavimento 

homoxéneo en bo estado. 

Barra cunha soa altura de atención a 

101cm de altura, non permite a 

aproximación frontal. 

Mesas de diferentes dimensións e 

formas. Permiten a aproximación 

frontal. 

Biombo de madeira fóra da zona de 

circulación separa cafetería de espazo 

de restauración 

 

 


