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INFORMACIÓN XERAL 
As instalacións manteñen o sabor do tradicional, o que permite que sexa un lugar idóneo para 

o descanso. A casa foi remodelada creando unha serie de dependencias con grande encanto 

para solaz dos hóspedes. Dispón dun amplo salón social, o comedor, o claustro acristalado, a 

galería da parte superior ou o vestíbulo coa súa cheminea. En todos os cuartos se combina a 

pedra e a madeira, facendo o posible por manter as características da casa rural galega. 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno inmediato ao establecemento  

 A rúa onde se sitúa a casa é chaira, ampla e despexada de obstáculos. 

 A casa non dispón de zona de aparcadoiro. 

 

Acceso 

 A porta de acceso presenta un chanzo de 17 cm, existen dúas portas contiguas de dobre 

folla cada unha. A exterior é de madeira e de apertura cara a dentro. A interior é 

parcialmente acristalada e con apertura cara a fóra. Ambas as dúas deixan un oco de paso 

superior a 80 cm. 

 O acceso á planta superior realízase por escaleiras sen itinerario alternativo. 

 

Zoa de Recepción 

 A zona de recepción está situada na planta baixa e o itinerario dende a porta de acceso 

presenta un chanzo de pedra de 17 cm. 

 A mesa de atención ao público está a unha altura de 79 cm, carece de espazo libre que 

permita a aproximación frontal dun usuario de cadeira de rodas. 

 

Cuarto Adaptado “Pozo Cardo” 

 N.º cuartos adaptados: 1. Está na planta baixa e o itinerario presenta un chanzo de 17 cm. 

 A porta de acceso é de dobre folla e cada unha mide 74 cm de ancho. No dormitorio existe 

un espazo libre de xiro de 1,50 m de diámetro e a distancia mínima entre mobles é de 3 m. 

 A cama ten unha altura de 55 cm e accédese a esta polo lateral dereito, cun espazo de 

1,65 m de ancho. 

 As portas do armario teñen tiradores de doada apertura. Os andeis están situados a unha 

altura de 40 cm. O percheiro está fixo a 1,70 m de altura. 

 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara ao exterior e ten un ancho libre de paso de 77 cm. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento polo lado dereito de 1,70 m. O asento está 

a unha altura de 41 cm e o mecanismo de descarga a 75 cm e é de presión. 
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 O inodoro dispón dunha barra de apoio abatible en lado dereito e unha fixa no lado 

esquerdo, situadas a unha altura de 59 e 72 cm e cunha separación entre ambas as dúas 

de 59 cm. 

Lavabo 

 O lavabo permite a aproximación frontal dun usuario en cadeira de rodas xa que é 

regulable en altura e ten 60 cm de fondo. A billa é monomando. 

 A altura do bordo inferior do espello é de 90 cm e o resto dos accesorios do baño están a 

1,55 m. 

Ducha  

 A ducha ten un espazo libre de aproximación lateral de 1,60 m. Tiene cortina para evitar a 

fuga da auga. 

 O chan da ducha é continuo co recinto e é antiescorregadizo. 

 Dispón de asento de ducha abatible, ancorado á parede perpendicular ás billas, colocado a 

unha altura de 58 cm e cunhas dimensións de 36 cm de ancho e 30 cm de fondo. 

 Ten unha barra de apoio fixa no lado dereito, baixo as billas, a unha altura de 87 cm. 

 As billas son monomando e están colocadas en parede accesible a unha altura de 1,10 m. 

 

Restaurante 

 Está situado en planta baixa e existen dous itinerarios; dende o exterior hai un acceso 

directo que presenta un chanzo de 10 cm e dúas portas contiguas que deixan un oco de 

paso de 93 e 80 cm e o itinerario dende recepción con dous accesos: o primeiro presenta 

un chanzo de 14 cm e un oco de paso de 93 cm, a segunda debe baixarse o chanzo de 

recepción antes mencionado e ten un oco de paso de 80 cm. 

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

 As mesas teñen unha altura de 76 cm e debaixo existe un espazo inferior libre de 64 cm de 

altura, 65 cm de ancho e 91 cm de fondo. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL  

Acceso 

 Accédese á casa rural por dúas portas de dobre folla contiguas. A segunda porta ten follas 

de vidro e non están sinalizadas para que sexan percibidas por persoas con discapacidade 

visual. 

 Na casa o pavimento é homoxéneo, sen ocos nin resaltes. Non existen elementos voados 

que impliquen risco para persoas con discapacidade visual. 

 Existen felpudos soltos e alfombras nas portas de acceso ás distintas estanzas. 

 

Cuarto estándar “Río Limia” 

 O itinerario ata esta presenta escaleiras. 

 O mobiliario do cuarto 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  
Cuarto estándar 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 

 Dispón de información escrita dos servizos prestados no hotel. 
 

Sinalización 

 O aloxamento dispón de rótulos que sinalan a cubicación das diferentes estancias. 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 

Primeiro tramo 

escaleira de pedra. 

Segundo tramo 

escaleira de madeira. 

Planta baixa 

e primeira 

Sen itinerario 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior.  

Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non 

Con tabica: Si 

Con bocel: Non. 

Zócolo de protección lateral: Non 

Pasamáns: Non no primeiro tramo. No segundo tramo 

está situado á esquerda (sentido subida) 

Oco baixo a escaleira protexido: Non hai 

Primeiro tramo 

escaleira de pedra. 

Segundo tramo 

escaleira de madeira. 

Planta baixa 

e primeira  

Sen itinerario 

alternativo 

Tipo de escaleira: interior.  

Chan de textura e cor distinta en inicio e remate: Non 

Con tabica: Non 

Con bocel: Non 

Zócolo de protección lateral: Si 

Pasamáns: situado en lado esquerdo (sentido subida) 

Oco baixo a escaleira protexido: Si 

Aseos comúns Planta baixa Accesible Non existe unha cabina de uso común adaptada. 

Salón social 1ª planta Sen ascensor 

alternativo 

Ancho da porta: 95 cm 

Piscina Exterior Chan irregular 

de pedra e 

céspede. 

Non dispón de grúa ou de asento hidráulico para 

introducir á piscina a persoas de mobilidade reducida. 

Non dispón de duchas para persoas de mobilidade 

reducida. 

 


