G

Centro de Interpretación
Unha exposición
permanente de visita libre
ou guiada que levaranos
á Idade do Bronce,
achegándonos ao mundo
de fai 4.000 anos.

Área Arqueolóxica
Aquí atopamos os
petróglifos, inmersos na
paisaxe cultural e natural
na que foron creados,
xunto coa reconstrución
dunha pequena aldea.

Cafetería-Restaurante
Un espazo de
descanso para
repoñer folgos e gozar
da gastronomía local
durante a túa estadía
no Parque.

Outros Servizos
Contamos cunha
tenda de produtos
locais e souvenirs.
Así como unha zona
de merendeiro e un
labirinto para @s
máis pequen@s.

Oferta grupos 2019/2020
“ARTE RUPESTRE, PATRIMONIO GALEGO”
+20 persoas

localización

información

contacto

Concello de Campo Lameiro (Pontevedra)
Capital da Arte Rupestre

Se necesitas máis información consulta a nosa
páxina www.paar.es. Atoparás un cartafol completo
das nosas actividades e servizos na sección de
escolares/grupos.
O Parque é un espazo arqueolóxico de referencia
na arte rupestre europea, formando parte do
Itinerario Cultural Europeo Camiños da Arte
Rupestre Prehistórica (CARP).

Calquera persoa do equipo do Parque estará
encantada de respostar dúbidas e ampliar
información no teléfono 886 15 11 95 (en horario
de apertura do Parque) o nos siguientes
correos electrónicos:
Información xeral: info@paar.es
Reservas de grupos: reservas@paar.es
Web: www.paar.es

Prehistoric Rock Art Trails

42°32’30.9”N 8°31’49.8”W

Cultural route
of the Council of Europe
Itinéraire culturel
du Conseil de l’Europe
Chemins de l’Art Rupestre Préhistorique

experiencias rupestres no paar

queremos máis: actividades bronce

queremos un servizo a medida

Tres maneiras diferentes de coñecer o Parque en
función de teu tempo e o teu desexo por descubrir
o mundo da arte rupestre.

Son aquelas actividades que ofrecemos en tempada
alta ao público xeral e que se poden facer todo o ano
en formato de grupo organizado.

Envía un correo electrónico a reservas@paar.es
ou chama ao teléfono 886 15 11 95 e solicítanos
unha atención especial nos seguintes apartados:

OPCIÓN 1
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueolóxica
Duración: 1 hora e 30 minutos
Prezo: 3,6 

ATARDECERES
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueolóxica
Duración: 2 horas
Prezo: 7  adultos/5  nen@s

OPCIÓN 2
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueológica+
Exhibición de lume-caza-pintura ou Visita guiada Exp.
Duración: 2 horas
Prezo: 5,00 

NOITEPEDRAS
Visita guiada nocturna Área Arqueológica con LED
Duración: 2 horas
Prezo: 10  adultos/8  nen@s

OPCIÓN 3
Entrada Exposición+Visita guiada Área Arqueológica+
Obradoiros de pintura, caza, cerámica, rexistro, etc.
Duración: 2,5 horas
Prezo: 6,00 

INVERNÍA
Obradoiro interior (graftis, pintura+téxtil)+
Visita guiada exposición+ Obradoiro de lume+ Exhibición.
Duración: 2,5 horas
Prezo: 10 /8  nen@s

Grupo+Información
Traballamos con colectivos con necesidades
físicas e sensoriais especiais, aproveitando a
formación d@s nos@s guías e a accesibilidade
d a s i n s t a l a c i ó n s d o PA A R . U n h a o b r a
arquitectónica de selo galego con prestixio
internacional.

Grupo+Formación
Ofrecemos diversas actividades en función das
características de cada grupo (universidade,
formación profesional, escolas e obradoiros).

O petróglifo Laxe dos Carballos é unha das iconas da arte
rupestre prehistórica europea.

Noitepedras é unha das mellores actividades de ocio
nocturno segundo La Voz de Galicia: “Plans de ocio nocturno”
(07/08/2019).

OFERTA GRUPOS 2019/2020

Comida e aloxamento
Queres comer na Cantina Rupestre do PAAR?
Queres aloxamento nos establecementos
adscritos ao programa de ANFITRIÓNS do
Parque? Solicita esta información coa túa reserva.

oferta de grupos 2019-2020/abertos de martes a domingo todo o ano/www.paar.es

