
OFICINA DE TURISMO
Rúa do Concello, 4

27300 Guitiriz, Lugo
982 370 109 | 630 053 350

O Concello de Guitiriz oferta o servizo de visitas guiadas a grupos previa solicitude . O grupo debe 
estar formado por un mínimo de 10 pax e un máximo de 60 pax. O servizo de guía é gratuíto, pero o 
grupo debe traer tanto o material (botiquin primeiros auxilios) como o persoal necesario para que a 
ruta/visita se desenvolva sen ningún problema. O Concello non se fai responsable de ningún incidente 
que poida xurdir durante o transcurso da ruta ou visita.

Máis información en: turismo.concellodeguitiriz.com ou no correo turismo@concellodeguitiriz.com

Asdo. Responsable do grupo. 
A SRA. ALCALDESA PRESIDENTA CONCELLO DE GUITIRIZ

Organismo/Asociación ou entidade: 

FORMULARIO SOLICITUDE DE VISITA GUIADA 

Localidade: Código postal:

Persoa de contacto: Nº de persoas do grupo:

Email:Teléfono de contacto:

Hora de chegada:Data de visita:

Tipo de visita:

Ruta da Auga

Visita Monumental-Cultural

Visita Mixta(Ruta auga +monumental)



OFICINA DE TURISMO
Rúa do Concello, 4

27300 Guitiriz, Lugo
982 370 109 | 630 053 350

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos , informámoslle 
de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE GUITIRIZ , con 
dirección en Rúa do Concello, 4. 27300 Guitiriz (Lugo); correo delegado protección de datos: 
info@concellodeguitiriz.com

Os datos serán utilizados para prestarlle o servizo solicitado e a xestión administrativa derivada, 
baseándonos no interese público . Os datos non se cederán a terceiros , salvo por obriga legal. Vostede 
pode exercer os seus dereitos de protección de datos en calquera momento; para elo, pode presentar 
a súa propia solicitude ou solicitar ao CONCELLO DE GUITIRIZ o formulario de exercicio de dereitos, 
sempre acompañado dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade.

Pode solicitar por correo electrónico a información adicional e detallada sobre Protección de Datos  
ou consultala en https://www.concellodeguitiriz.com/gl/content/política-de-protección-de-datos

Máis información en: turismo.concellodeguitiriz.com ou no correo turismo@concellodeguitiriz.com

Organismo/Asociación ou entidade: 

FORMULARIO SOLICITUDE DE VISITA GUIADA 
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