
1. Cal foi a vosa actividade favorita?
Para a maioría das persoas facer kayak foi a súa actividade preferida.

2.Gustouvos o lugar de hospedaxe?
A todos e a todas lles gustou o lugar de hospedaxe e opinan que era moi familiar e acolledor, que
nos trataron moi ben, que o entorno natural no que estaba o albergue era moi bonito e o que máis
nos gustou foi o espazo común.
Aínda que tamén hai persoas que din que as habitacións e os aseos eran pequenos.

3.Credes que sobra algunha das actividades que fixemos ou prefeririades
ter feito outra diferente?
A  maioría  gustoulles  a  excursión  tal  e  como  estaba  organizada.  Dúas  persoas  opinan  que
poderiamos ter feito outras actividades tamén como escalada ou facer barranquismo nunha zona
máis difícil.

4.Gustouvos a comida que nos deron no albergue?
Todos e todas coinciden en que si

5. Volveriades a facer as actividades de río ca mesma compañía?
Todos e  todas  din  que si  porque foi  moi  divertido e  porque o pasaron en grande cos  amigos,
ademais de que os monitores eran moi profesionais e divertidos.

6.Se tiverades a oportunidade de volver a facer esta viaxe, repetiriades?
Todos e  todas  opinan que  repetirían  sen dudalo porque foi  unha viaxe moi entretida  e  porque
fixemos actividades novas que pola nosa conta a maioría nunca fixeramos.



7.Que foi o que máis che gustou?
Aquí adxunto unha foto cas opinións de cada un e de cada unha.



8.Que vos pareceron os monitores das actividades?
Aquí adxunto unha foto cas opinións de cada un e de cada unha aínda que practicamente quedamos
todos e todas encantados e encantadas.



9.Algo que queirades engadir:
Aínda que  algúns  e  algunhas  non teñen nada  que  engadir,  todos  temos  que  agradecerche  esta
excursión na que fixemos novas amizades entre nos e na que fixemos actividades moi interesantes.
Moitas grazas Carmen!


