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Hotel Riazor 
Av. Pedro Barrié de la Maza, 29 
15004 A Coruña  
Teléfono: 981 253 400 
E-mail: reservas@riazorhotel.com 
Web: www.riazorhotel.com 
  

 
 

 

ACCESIBILIDADE FÍSICA  
Entorno Inmediato ao establecemento  

 O hotel está rodeado por beirarrúas amplas e despexadas de obstáculos. 

Acceso 

 A entrada ten 6 chanzos de 21 cm pero existe unha rampla alternativa aos chanzos de máis 

de 6 m de lonxitude e cunha pendente lonxitudinal de 10%. Dispón de pasamáns. 

 Accédese por 2 portas automáticas de vidro, que teñen un ancho libre de paso de 1,80 m e 

entre elas hai un espazo suficiente para facer un xiro de 360º coa cadeira de rodas 

Vestíbulo e  recepción 

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

usuarios de cadeira de rodas. 

Cuarto  Adaptado (Nº 210)  

 N.º cuartos adaptados: 3. Están na 2ª planta e o itinerario é accesible utilizando o 

ascensor. 

 A porta de entrada mide 80 cm de ancho. 

 No dormitorio existe un espazo libre de 1,50 m de diámetro para facer un xiro de 360° coa 

cadeira de rodas. 

 A cama ten unha altura de 50 cm, accédese a esta polo lado dereito, por un espazo de 1,68 

m de ancho e polo lado esquerdo, por un de 90 cm. 

 As portas dos armarios teñen tiradores de difícil apertura. Os andeis están situados a unha 

altura máxima de 86 cm. 

 O interruptor da luz e o teléfono están situados xunto á cama, e os mecanismos de control 

están a unha altura de 72 cm. 

Cuarto de baño do cuarto adaptado 

 A porta abre cara ao interior e mide 80 cm de ancho. 

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

Inodoro 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,77 m de ancho polo lado dereito e 

pola fronte de 1,27 m. 

 O asento está a unha altura de 40 cm e o mecanismo de descarga a 74 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible o dereito. 

Lavabo 

 O inodoro ten un espazo libre de achegamento de 1,77 m de ancho polo lado dereito e 

pola fronte de 1,27 m. 

 O asento está a unha altura de 40 cm e o mecanismo de descarga a 74 cm. 

 Ten unha barra de apoio abatible o dereito. 

Bañeira 

 Ten un asento de transferencia con respaldo. 
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 A bañeira dispón de barra de apoio e a billa require o xiro do pulso 

ACCESIBILIDADE  VISUAL  

Acceso 

 Accédese por 2 portas automáticas de vidro, sinalizadas co logo do hotel. 

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

Cuarto  estándar (nº201) 

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

 A altura da bañeira é de 52 cm. 

ACCESIBILIDADE AUDITIVA  
Cuarto estándar 

 Existe conexión a Internet por cable e WIFI. 

 A TV ten decodificador de teletexto. 

 Hai un enchufe ao lado da cama. 

 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. 

 Non existen servizos adaptados. A cabina dos baños mide 72 cm. 

Sinalización 

 O hotel dispón de rótulos que sinalan a situación das distintas estanzas e servizos. Os 

rótulos seguen un mesmo patrón, están a unha altura máxima de 1,38 m. O tamaño dos 

carácteres é de 2,5 cm, son de cor dourada e presentan contraste coa parede. 

 Non están complementados con información en braille, nin en altorrelieve. 

Atención ao  cliente 

 Ningunha persoa de atención o cliente coñece a lingua de signos. 
 

Outras estancias Ubicación Tipo de 

itinerario 

Características destacables 

Aparcadoiro En outro 

edificio 

 Non Accesible  Das 37 prazas dispoñibles, non existen prazas 

reservadas para Persoas de Mobilidade Reducida 

(PMR). 

A entrada non é accesible debido aos resaltes na 

estrada. 

 

Cafetería  Pranta 1ª Accesible con 

ascensor 

Altura de mesa: 77 cm, Altura baixo mesa: 66 cm 

Ancho baixo mesa: 54 cm, Fondo baixo mesa: 66 cm 

Non dispoñen de carta en braille. 

Salón Buffet 

Restaurante 

Pranta 1º Accesible con 

ascensor 

Altura de barra buffet: 1 m 

Mesas cadradas. 

Altura de mesa: 74 cm, Altura baixo mesa: 70 cm 

Fondo baixo mesa: 70 cm 

Existe persoal de apoio. 

 

Ascensor Todas as 

prantas 

Accesible ata a  

porta 

Altura dos botóns de chamada: 1 m 

Ancho da porta: 75 cm 

Ancho e fondo de cabina: 1 e 1,20 m 

Altura dos botóns de mando: 1 m 

Altura do pasamáns: 90 cm 

Espello fronte á porta: Sí 



 
 

 
3 

Chan de textura e cor distinta fronte a porta: Non 

Cabina con sinais sonoros: Non 

Botóns con números en altorrelieve: Sí 

Botóns con números en braille: Non 

Botóns de cor contrastada: Non 

Cabina con sinais visuais: Sí 

Botón de emerxencia cunha testemuña luminosa que 

confirme o rexistro da chamada: Non 

  


