
DEPORTE PARA O TEMPO LIBRE





-Entidade colaboradora: Marcha Nórdica Galicia

-Lugar de celebración: campus Ourense e Pontevedra

-Prezo: 14€ TDU, 17€ resto comunidade universitaria

-Transporte: non incluído 

-Horarios: a actividade dura dúas horas e comezará ás 10.00

-Información complementaria: os bastóns son proporcionados pola entidade colaborado-
ra. O punto de encontró no campus de Pontevedra é o aparcadoiro da Facultade de Fisiotera-
pia e no campus de Ourense no pavillón universitario

Marcha nórdica

Periodicidade

Grupo Data  Límite inscrición

2 - Campus Ourense

1 - Campus Pontevedra 23 de abril

30 de abril 20 de abril

13 de abril



-Entidade colaboradora: Turnauga

-Lugar de celebración: ponte sobre o río Miño (Arbo)

-Prezo: 14€ TDU, 17€ resto comunidade universitaria 

-Horarios: comezará ás 11.00. A actividade dura aprox. 3 horas

-Transporte: : microbús Autocares Rías Baixas que sairá ás 9.30 de Nakasa Interiorismo na 
Praza de Galicia de Pontevedra e ás 10.00 da antiga reitoría da rúa Areal de Vigo. Non hai 
transporte dende Ourense

-Información complementaria: actividade desaconsellada para persoas con problemas 
cardíacos e de costas. Sortearanse entre as persoas participantes cinco actividades gratuítas  
a elixir entre rafting no río Ulla, kaiak en Arousa ou barranquismo na Póvoa durante o 2017

Pontismo

Periodicidade

Grupo Data  Límite inscrición

1 

2

29 de abril 

20 de maio 8 de maio 

18 de abril 



-Entidade colaboradora: Club Nortada

-Lugar de celebración: Santa María de Oia

-Prezo: 37€ TDU, 46€ resto comunidade universitaria

-Transporte: non incluído    

-Horarios: confirmados previamente pola entidade colaboradora

-Reunión informativa: 19 de abril ás 13.15 edificio administrativo Área Deporte no 
campus de Vigo

-Información complementaria: punto de encontro Bar La Riña. Os inscritos deberán 
chamar obrigatoriamente á empresa o día previo ao salto para confirmar a realización da 
actividade e o horario

Parapente

Periodicidade

Grupo Data  Límite inscrición

1 

2

6 ou 7 de maio

13 ou 14 de maio 3 de maio 

25 de abril 



Área de Benestar, Saúde e Deporte
www.deportes.uvigo.es 

Pide máis info

Campus de Ourense
depor-ou@uvigo.es

Campus de Pontevedra
depor-po@uvigo.es

Campus de Vigo
deportes@uvigo.es


