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RIBEIRAS DO TAMBRE
AVENTURA
O programa Ribeiras do
Tambre Aventura
pretender popularizar e
fomentar a práctica do
piragüismo, facéndoo
accesible á maior parte
da poboación da comarca
e a aquelas persoas que
visiten as Terras de
Compostela.

Este programa está
destinado a centros
educativos, asociacións
de colectivos,
institucións, casas rurais,
cámpings e público en
xeral.

EN PIRAGUA POLO
RÍO TAMBRE
As actividades para grupos
descorrerán por distintos tramos de
augas tranquilas do río Tambre, ao
seu paso polos concellos de Ames e
Brión. Tras unhas nocións elementais,
o grupo navegará sen problemas
baixo a dirección dos nosos
monitores titulados.
Dependendo do estado do río
Tambre, os lugares onde se poden
levar a cabo as actividades son na
nosa sede da Praia Fluvial de Tapia
(Ames) ou ben no lugar de Ponte
Ínsua (Brión). En ambos
emprazamentos contamos con
instalacións con vestiarios á
disposición dos participantes.

RUTAS EN PIRAGUA
O club organiza rutas en piragua,
unha actividade destinada a grupos
de entre 10 e 25 persoas, cunha
duración de 1 hora, 1 hora e media
ou 2 horas:
- Breve charla sobre o piragüismo.
- Explicación teórica sobre o
manexo dunha piragua.
- Actividade acuática.
- Reflexión sobre a experiencia.

O entorno ofrece posibilidades para
o desenvolvemento doutras
actividades: actividades na natureza,
orientación, xogos tradicionais...
Ademais existen varias rutas de
sendeirismo perfectamente
indicadas próximas ao río Tambre.

MATERIAL E ORGANIZACIÓN
Para o desenvolvemento óptimo das actividades, o
Ribeiras do Tambre conta con material náutico
deseñado para que faga sinxela, asumible e
atractiva a actividade a toda persoa. Trátase de
modelos de piraguas autovaciables dobres e
individuais con gran estabilidade, dotadas de
sistemas de flotabilidade que as fan insomerxibles.
Utilizaranse lixeiras palas como elemento de
propulsión e todo participante levará o seu chaleco
salvavidas posto en todo o momento.
É requisito indispensable saber nadar, así como
dispoñer de roupa axeitada para a realización da
actividade en función do clima (recoméndase traxe
de baño, camiseta e chancletas).

MONITORES
O club conta cos servizos de persoal técnico
cualificado, licenciados en Ciencias da Actividade
Física e do Deporte e monitores que dispoñen dos
títulos federativos necesarios para o
desenvolvemento das actividades que se ofrecen.

TARIFAS
Cotas de socio que o club
estableceu para 2014:
Grupos* (por participante)
1 hora
5,00 €
1 hora e media
6,50 €
2 horas
8,00 €
* Mínimo 10 e máximo 25 persoas

Uso libre (por embarcación)
30 min. 1 hora
Individual 3,00 €
5,00 €
Dobre
4,00 €
6,00 €
Tripla
5,00 €
8,00 €
A inscrición pode ser individual
ou por grupos. A cota final a
pagar dependerá do número
final de participantes.
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MÁIS INFORMACIÓN
www.ribeirasdotambre.es
info@ribeirasdotambre.es
626 644 037
625 398 575

