En Piratas de Nabia temos un
amplio catálogo de actividades
para escolares.
1.Illas Cíes
2.Illa de Ons
3.Illa de Sálvora

Excursións a medida lúdico
didácticas.
Asesores expertos.

€

Equipo propio de guías e
monitores.
Experiencias únicas
adaptadas a cada idade.
Profesores gratis

4.Illa de San Simón + Museo
de Meirande.
5.Ruta do mexillón
6.Capitán por un día

Solicita o teu
ORZAMENTO SEN
COMPROMISO

00 34 986 32 00 48

grupos@piratasdenabia.com

Illas Cíes
As Illas Cíes son o tesouro da Ría de Vigo.
Un destino ideal con actividades lúdicas e lectivas para
todas as idades. Piratas de Nabia pon o paraíso os vosos
pés nunha excursión inolvidable para alumnos e
profesores.
O noso equipo de guías e monitores prepararán
experiencias únicas adaptadas a cada grupo adecuándose
as necesidades do grupo en función da idade, tamaño do
grupo ou preferencias.
O “Alto do príncipe”, a “pedra da campá” ou a “ruta do
faro”… son algúns dos rincóns que poderedes coñecer.

Ademáis nesta excursión:
Coñeceredes os rincóns máis emblemáticos,
así como a flora e a fauna da illa.
Transmitiremos os vosos alumnos a historia
asociada a esta zona xeográfica.
Conviviredes alumnos e
entorno diferente o da aula.

profesores

nun

En colaboración
co
Parque
Nacional
dispomos
de
unha
unidade
didáctica.

Illa de Ons
Piratas de Nabia acércavos a unha illa chea de historia,
beleza e encanto.
O Noso equipo de guías e monitores prepararán experiencias
únicas adaptadas a cada grupo axustandose as necesidades
do grupo en función da idade, tamaño do grupo e preferencias.
“O burato do inferno” ou “o faro de Ons”… son algún dos
puntos clave que poderedes coñecer na illa.

Ademáis nesta excursión:
Poderedes coñecer os rincóns máis emblemáticos,
a flora e a fauna da illa.
Transmitiremos aos vosos alumnos
asociada a esta zona xeográfica.

a historia

Conviviredes alumnos e profesores nun entorno
diferente o da aula.
Desfrutaredes de tempo libre e xogos no paraíso
Galego.

¡QUEDADE A COMER!
Deixade as mochilas e o
picnic na casa, xa nos
encargamos nós do menú
na illa. (Mestres GRATIS).

En colaboración
con el Parque
Nacional
dispomos
de
unha
unidade
didáctica.

ILLA DE ONS
Este campamento esta feito para que os rapaces
disfruten e aprendan uns valores únicos.
Xogando aprenderán a convivir cos demáis, a
respetar a natureza e a ser máis independentes.
Grazas as nosas propostas os máis novos
descubiran que o deporte e a natureza pódense
combinar nunha fonte de ocio infinita.
Os nosos campamentos contan ademáis con
persoal titulado e especializado en tempo libre.
Temos
diferentes
actividades
diseñadas
segundo as características de cada grupo para
que tódolos participantes disfruten por igual.

Ensinanzas do
campamento:
Ensinanzas do campamento:
•
Compañerismo
•
Traballo en equipo
•
Independencia
•
Respeto
•
Tolerancia
•
Deportividade
•
Autosuperación
•
Motivación
•
Todas as actividades combinan,
diversión cunha formación continua.

Illa de Sálvora
Piratas de Nabia ofrécevos a posibilidade de coñecer a illa
de Sálvora en profundidade acompañados polos nosos guías.
Nunha ruta guiada dunhas 2h 30m aproximadamente os
alumnos poderán coñecer a historia e a cultura que alberga a
illa, así como a aldea abandonada e o faro.
O noso equipo propio de guías elaborará un plan adaptado
as características, necesidades e tamaño e idade dos
integrantes do grupo.

Ademáis nesta excursión:
Coñeceredes os datos máis interesantes sobre a flora e a
fauna da illa e do parque nacional.
Conviviredes alumnos e
diferente a aula e o centro.

profesores

nun

entorno

Se o desexades poderedes visitar a Illa de Ons o mesmo
día.

En colaboración
con el Parque
Nacional
dispomos
de
unha
unidade
didáctica.

San Simón
En Piratas de Nabia propoñemosvos un percorrido guiado a pe
pola illa que nos permitirá coñecer a historia a través dos
edificios que alí se conservan, as diferentes etapas que viviu a
illa , e tódolos acontecementos dos que foi escenario.
Rematade a visita, cunha ghymkana por equipos por toda a
illa, resolvendo preguntas e probas relacioandas co
aprendido. Todo baixo a organización e supervisión do noso
equipo de guías e monitores.

Ademáis nesta excursión:

Os alumnos tomarán conciencia da riqueza cultural da
ensenada de San Simón, coñecerán os detalles sobre a
historia naval máis importante da Ría de Vigo e poñerán
en valor o patrimonio natural e histórico.

Visita ao centro de interpretación de Meirande.
Faremos una viaxe no tempo para coñecer os detalles da
batalla, como se vivía na época e por qué a ensenada
inspirou a Julio Verne.

Ruta do mexilón
Nunha tranquila travesía pola Ría de
Vigo e acercándonos as bateas,
profesores e alumnos poderedes
coñecer o funcionamento das mesmas
e como se leva a cabo o cultivo de este
molusco.

Capitán por un día
Unha actividade diferente na
que os alumnos poderán
coñecer de primeira man
como é o funcionamento dun
barco dende que encenden
motores ata que finaliza o seu
traballo.

