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Atención ao público e outra información de interese 

 No almorzo existen produtos 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 

 Na contorna existen paradas de autobuses con liñas que permiten a conexión co resto da 

cidade. 

 Poucas prazas de aparcamento en superficie. O hotel dispón de aparcamento propio. 

 A contorna inmediata o plano, con beirarrúas anchas e pavimento en bo estado. 

 Desnivel de 3cm na entrada. Dispoñen de rampla portátil en recepción para facilitar o 

acceso. 

 Porta de vidro corredía de dobre folla e 120 cm de paso libre. Marco metálico inferior e 

banda de sinalización contrastada entre 110 e 135cm. 

 Acceso a zona de mostrador sen obstáculos. Felpudo de pouco espesor tras porta de 

acceso. 

 Mostrador facilmente identificable, cunha soa altura de atención de 110cm.  

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA 
VESTÍBULO E RECEPCIÓN 

Localización e itinerario 

 Non existen barreiras físicas entre o punto de acceso e a zona de mostrador. 

Características 

 Non existen desniveis e disponse de ancho de circulación suficiente. 

 Pavimento continuo, homoxéneo en bo estado. 

 Mostrador cunha soa altura de atención a 110cm. Non existe posibilidade de aproximación 

frontal con cadeiras de rodas. 

 

HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 Dispón dunha habitación adaptada, conectada con recepción e demais servizos do hotel a 

través de ascensor.  

 Os corredores teñen anchos suficientes para garantir a manobra de usuarios de cadeira de 

rodas. O pavimento é de lousas con acabado téxtil estilo moqueta. 



 Ascensor panorámico de 140cm de fondo e 108cm de ancho. Ancho de paso libre de 80cm, 

botonera exterior a 108cm de altura e interior entre 97 e 140cm. 

 Botonera interior contrastada, con textos en altorrelevo e braille. 

Características  

 Apertura con picaporte a 80cm de altura con tarxeta. 

 A porta ten unha anchura de paso de 80cm. 

 O pavimento é de madeira, dispoñen de alfombra ancha en zona de cama, que retiran no 

caso de que se solicite. 

 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 60cm de altura, con espazos laterais maiores de 90cm. 

  Armario de dobre porta corredía de fácil apertura. Baldas a diferentes alturas e percheiro a 

180cm de altura. 

 Dispón de escritorio, mesas de noite, televisión e teléfono. 

 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 80cm. 

 Apertura mediante picaporte 

Cabina 

 Posibilidade de xiro interior maior de 150cm. 

 Control de iluminación con interruptor. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Billa monomando centrado ao lavabo. 

 Altura superior de 84cm, con oco inferior de 70cm de alto. 

 Espello fixo con bordo inferior a 86cm de altura. 

 Dispón de elementos de aseo sobre o lavabo e secador de pelo a 120cm de altura. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude maior de 120cm. 

 Conta con espazo de transferencia no lado dereito cunha anchura de maior de 75cm 

 As barras son ambas as abatibles e están situadas a unha altura de 75cm, cunha separación 

entre elas de 75cm. 

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 42cm 

 O mecanismo de descarga de cisterna é mediante pulsador e está situado centrado en 

parede, a unha altura de 95cm, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo 

baixo. 

Ducha ou bañeira 

 A aproximación lateral ten unha amplitude de 40cm e frontal de 80cm. A colocación do 

bidé entorpece a posibilidade de acceso frontal. 

 A superficie de ducha é de 120cm(longo) x 80cm(ancho) 

 O pavimento é acrílico antiescorregadizo. 

 Hai un biombo fixo de 80cm sobre o lateral longo, dificulta a aproximación, reducindo o 

ancho libre de acceso. 

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



 A billa é monomando e está situado a unha altura de 118cm. 

 O difusor pode regularse en altura e o alcance máximo é de entre 130 e 200cm. 

 

ASEO COMÚN 

Localización e itinerario 

 Os aseos atópanse situados en planta baixa xunto á zona de recepción e o acceso ao 

ascensor. 

 Situado entre barra e zona de comedor. 

 A cabina adaptada é independente da masculina/feminina. 

Entrada ao aseo 

 O aseo adaptado non dispón de sinalización exterior. 

 A porta é batente ao exterior, con ancho de paso de 80cm. 

 Apertura con picaporte con peche de fácil manexo e sinalización exterior de libre/ocupado. 

Cabina 

 Diámetro viro libre de obstáculos é de 115cm, chegando a 160cm utilizando o espazo baixo 

o lavabo. 

 O control de iluminación é mediante sensor de presenza. 

 Carece de sistema de alarma. 

Lavabo 

 Localización dentro da cabina, colocado xunto a unha esquina. 

 Tipo de billa monomando centrado ao lavabo. 

 O espazo inferior de aproximación do lavabo é de 73(alto) x 80(ancho) x 43 (fondo) e a 

altura superior é de 84cm 

 O espello esta inclinado e a altura do bordo inferior é de 96cm. 

 Dispón de xaboeira e secamáns a unha altura de uso é de 96cm. 

Inodoro 

 A aproximación frontal ten unha amplitude maior de 120cm. 

 Conta con espazo de transferencia no lateral dereito cunha anchura de maior de 75cm 

 As barras son unha combinación de fixa/abatible e están situadas a unha altura de74 cm 

cunha separación entre elas de 70cm. 

 A altura de uso do asento, inodoro máis táboa, é de 42cm 

 O mecanismo de descarga de cisterna é mediante pulsador e está situado centrado en 

parede, a unha altura de 100cm, pódese activar co cóbado o puño pechado e require un esforzo 

baixo. 

 

ACCESIBILIDADE VISUAL 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 O ascensor conta con botonera adaptada. Carece de aviso acústico de planta. 

 Os corredores carecen de sinalización orientativa. 

 A sinalización de habitacións ten pouco contraste cromático coa parede onde se atopan. 

Son números con ato relevo e de 10cm de altura, colocados a unha altura de entre 140 e 160cm. 

Características) 

 Mobiliario colocado xunto a parede. 

 Teléfono e mando de TV con número 5 destacado. 

 



ASEO COMÚN 

 Carece de sinalización. 

 Os elementos non destacan cromáticamente de paredes ou chans. 

 En caso de emerxencia, a alarma é audible desde a zona de aseos. 

 

ACCESIBILIDADE *AUDITIVA 
HABITACIÓN ADAPTADA 

Localización e itinerario 

 O ascensor carece de intercomunicador, e un dos seus laterais é panorámico. 

 Non dispón de sinalización luminosa. 

Características  

 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. 

 

ASEO DA HABITACIÓN 

 Carece de sinalización. 

 A porta non dispón de parte inferior libre. 

 Non dispón de alarma con aviso visual. 

 

ASEO COMÚN 

 Sinalizados sobre o marco da porta. 

 Carece de sistema exterior indicando o estado de libre ou ocupado. 

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

 

 

ESTANCIA LOCALIZACIÓN ITINERARIO CARACTERÍSTICAS 

Aparcamento   

Dispoñen de aparcamento en planta soto. 

Acompañan ao hóspede ao garaxe para indicarlle 

a praza que se lle asigna. 

Non existen prazas reservadas para persoas con 

mobilidade reducida, pero asignan, no caso de 

que se lles indique, as prazas máis próximas ao 

acceso ao ascensor. O pavimento é liso e en bo 

estado. 

Buffet, cafetería, 

restaurante 
  

Buffet de almorzo en planta baixa, conectada 

directamente con zona de recepción e ascensor. 

Non existen portas de paso, e o itinerario dispón 

dun ancho maior de 120cm. Chan continuo sen 

resaltes, con pavimento en bo estado. 

Barra de cafetería con altura única de 110cm sen 

posibilidade de aproximación con cadeira de 

rodas. 

Non existen elementos beirís susceptibles de 

xerar tropezos. 



Non existen avisos luminosos outro equipamento 

de accesibilidade para persoas xordas. 

Sala de reunións   

Situada en planta primeira, con acceso desde 

corredor comunicado con zona de acceso ao 

ascensor. 

Pavimento continuo e homoxéneo, sen elementos 

que dificulten o desprazamento. 

Porta de acceso con ancho libre de paso de 90cm. 

Cadeiras de brazos, cadeiras  e mesas con pata 

central. Altura superior de 73cm. E inferior de 

72cm. 

A iluminación é homoxénea e suave. 

Cadeiras, mesas e cadeiras de brazos contrastan 

cromáticamente coa contorna. 

Non existen elementos beirís susceptibles de 

xerar tropezos. 

Escaleiras   

Escaleiras sen sinalización horizontal. 

Ancho útil de 140cm. 

Banzos cunha dimensión de 18x28cm sen bocel. 

Tabica e pegada non contrastada. 

Franxa de mesma dimensión e características que 

o banzo ao comezo e final de cada tramo, pode 

levar a producir tropezos ao considerar que a 

escaleira dispón dun banzo inexistente. 

Pasamáns a ambos os dous lados a 95cm de 

altura. 

Ascensor   

Comunica todas as plantas do establecemento. 

Non dispón de sinalización horizontal. 

Altura de botón de chamada a 108cm, e interiores 

entre 97 e 116cm. 

Cabina de 140cm de fondo e 108 de ancho. 

Botonera con cor contrastada, textos en braille e 

alto relevo. 

Dispón de pasamáns a 100cm e espello fronte a 

porta de acceso. 

Terraza   

En planta 5, con acceso con banzo de 18cm. Existe 

percorrido alternativo por zona de servizo 

acompañado con persoal do hotel. 

Dispón de cadeiras, mesas, tumbonas, antucas e 

jacuzzi. A este accédese mediante escaleiras 

laterais do propio elemento. 

 


