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INFORMACIÓN SOBRE XUVENLUGO 2016/2017 

Xuvenlugo, ocio, diversión e educación 

  

Como en anos anteriores, a 19ª edición de  Xuvenlugo ocupará os dous pavillóns e o 

corredor que os une, dentro das instalacións do Pazo de Feiras e Congresos de 

Lugo. 

 

Establécense diversas áreas destacando a presenza de: 

 

ÁREA “LÚDICA” 

 

 Situada no Hall, Pavillón 2 e no túnel. Esta zona está dirixida a nenos e nenas 

de cero a catorce  anos. Nela desenvolveranse as seguintes actividades: 

 

1. ESPAZO INFANTIL: pensada para nenos e nenas de cero a tres anos, 

pretende ser un espazo que oferte actividades adaptadas para esas idades e 

tamén permite que os pais e as nais poidan deixalos mentres levan a outros 

fillos maiores a outras actividades ou simplemente queren ter un momento 

libre. Este espazo estará xestionado por monitores debidamente 

experimentados e cualificados. 

 

O espazo, ubicado no túnel de conexión entre pavillóns do Pazo de Feiras e 

Congresos de Lugo, estará dividido en dúas zonas principais:  
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 A primeira área estará dotada dun chan de Paviplay delimitado que 

aislado pavimento e facilita que os nenos e nenas poidan estar sentados 

no chan, gatear e xogar con comodidade, protexéndoos ante caídas ou 

golpes. Neste espazo haberá xogos e xoguetes variados: de percepción 

sensorial, de manipulación, de coordinación de movementos e de 

psicomotricidade, xogos de psicomotricidade, pezas de construción 

xigantes, tobogán, quebracabezas, cubos de figuras, correpasillos, casiña 

de xogos, pintacaras, etc.  
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 Ademais este espazo contará cunha Ludoteca pequena inchable, de 

medidas 4x4x2.5 metros, que se converte no lugar ideal para iniciar aos 

máis pequenos en actividades motrices de equilibrio ou salto. 

 

 

 A continuación da Ludoteca, presentamos o Turbo 

PlaygroundComplex, un inchable compacto e orixinal xa que 

consta dunha piscina de bolas que o fai moi divertido, aos nenos e 

as nenas nos se cansarán de saltar ata deslizarse polo seu dobre 

tobogán. (Medidas: 7.5 largox 4,5 m anchox 2.8 m alto). 
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 Espazo de animación: (de 4 anos en adiante): Continuando o percorrido 

de actividades no túnel, a oferta ofrece nesta área un amplo abano de 

posibilidades de xogo e diversión: 

 En primeiro lugar, poñemos a disposición da mocidade de entre 4 e 8 anos 

un espazo de talleres. Este espazo, dotarase de materiais para a 

realización de diferentes talleres, organizados en dias rotatorios, tales 

como: globoflexia, pintacaras, figuras con feltro, reciclaxe ou manualidades 

con plastilina. 

 

 Tamén habilitaremos unha zona de xogos Xigantes, para xogar en parellas 

ou pequenos grupos, haberá xogos clásicos, tales como: Conecta 4 ou 

Dominó. 

 Este espazo, estará decorado e ambientado con motivos de Nadal. 
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Presentamos un inchable cheo de posibilidades de xogo: o Crocodilo Tragón, que 

cumprirá de seguro, coas esixencias dos máis cativos, este inchable ten unhas 

medidas de 6 largo x 5 ancho  x 3 metros de alto. Ideal entre os 5 e 9 anos. 

 

 

 



 

 

 

                                                  
 

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO - PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO - AVDA DOS DEPORTES S/N - 27004 LUGO 
982 285 200 (tel)  /  982 285 205 (fax)   /   comercial@pfclugo.com 7 

Por outra banda, se disporá dunha zona de xogo recreativos, na que 

os mozos/as converteranse en verdadeiras estrelas do futbolín, billar... 

 

3.-  Inchables de gran formato. Ademais dos inchables da zona infantil, este 

ano contaremos con dous inchables de gran tamaño con innumerables  

posibilidades de xogo: 

 

◦ Zona BumperBalls:Presentamos en primicia para Xuvenlugo as 

BumperBalls, divertidísimas bolas inchables nas que os rapaces/as 

xogarán un partido de fútbol envoltos nesta bola e tratando de marcar 

gol nun tempo máximo de 2 minutos antes que o seu adversario/a. 

Delimitarase un espazo con porterías inchables. 
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Durante Xuvenlugo os rapaces disfrutarán da visita de personaxes 

tradicionais das nosas festas como o Apalpador. E o día 23 de 

Decembro, Papá Noel visitará as instalacións do Pazo para recoller as 
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cartas dos nenos/as e repartir caramelos, esta visita farase entre as 

18:30 e as 20:30 da tarde.  

O día 4 de Xaneiro, os 3 Reis Magos visitarán aos nenos e nenas do 

Xuvenlugo, antes do día previo á noite máxica do reparto de agasallos. 

As Súas Maxestades, estarán na instalación dende as 18:30 ás 20:30, 

repartindo regalos e recollendo as cartas de última hora. 

*Tanto para o evento de Papá Noel como de Reis Magos, poñerase un 

photocall e atrezzo con motivos de Nadal, para que os cativos e os 

seus acompañantes podan sacar fotografías. 

 

 

 

 

2.- ATRACCIÓNS: Tren da bruxa, Saltamontes, Scalextric, A Olla ,O 

Dragón, Airbaby,  Camas elásticas, Coches de choque, inchables, toro 

mecánico ... 
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 Unha ampla variedade de  atraccións  que recrean o ambiente das 

festas das cidades e pobos, coa excepción de que aquel que compre a 

súa entrada para Xuvenlugo adquirirá o  dereito a subir tantas veces 

como queira a estas atraccións 

 

2.-Pista de Slot. Os visitantes de Xuvenlugo poderán gozar de pistas de Slot, hobbie 

que atrae tanto o público infantil como  ao adulto.  
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HALL 

 Piscina Barquiñas: medidas, 8 x 8 metros. Meterse na piscina en inverno sen 

mollarse é posible grazas as nosas barquiñas con manivela, moi estables e 

que farán as delicias dos máis cativos.  
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Para completar o percorrido, habilitarase un circuíto interior de Minigolf con diversas 

estacións rotatorias que permiten albergar gran cantidade de participantes e que son 

a mellor forma de iniciarse neste deporte.  

 

 

ZONA EXTERIOR 

● Tirolina. Este ano a novidade é unha supertirolina de 160 m. 
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FICHA TÉCNICA 

 

HORARIOS 

 

Do 6 ao 11 de decembro de 2016 

Do 16 ao 18 de decembro de 2016 

Do 22 ao 23 e do 25 ao 30 de decembro de 2016  

Do 1 ao 4 de xaneiro de 2017 

Do 6 ao 8 de xaneiro de 2017 

 

Atraccións mecánicas : De 16:30 a 20:30 h 

 

Resto de actividades: De 16:30 horas a 21:00 horas 

 

Día 24 e 31 de decembro o recinto permanecerá pechado 

 

PREZOS 

Entrada xenérica ao Salón do ocio: 6 €  

Bono grupo (10 persoas por 50 euros. Válido para un só día) 

Entrada á pista de minigolf:  1,5 € 

Piscina (Barcas e Waterwall) : 1 € 

Pista de slot: 2 € 

Toro mecánico:2 € 

Tirolina: 3 € (1baixada) / 5 € (2 baixadas) 
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Prezos para Concellos, Colexios e Asociacións con reserva 

anticipada  

(mínimo 15 persoas): 

 

                                Entrada xenérica ao Salón do ocio: 4,50 € 

 

 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS CONCELLO DE LUGO 

DÍA  7 DE DECEMBRO DE 2016 

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS DEPUTACIÓN DE LUGO  

DÍA 16 DE DECEMBRO DE 2016 

 

 

DÍA DOS AVÓS  1 DE XANEIRO DE 2017 

 

 

+ info: No teléfono 982 285 200 ou enviando un correo electrónico a 

comercial@pfclugo.com 

 

 


