
Hotel Carlos I Silgar (Sanxenxo, Pontevedra)

XIV  Abe r t o  I n t e r n a c i o na l  d e  Xad r e z

CONCELLO DE SANXENXO
do 19 ao 26 de xuño de 2022



SANXENXO
O paraíso está máis preto do que pensas01.



Gastronomía

Rías Baixas

Praias

Ocio Activo



O litoral de Sanxenxo lidera dende hai anos o
listado de bandeiras azuis de España, con 13
praias. A costa conta con 20 quilómetros de
percorrido.

Sanxenxo ofrece unha variedade de praias para
todos os gustos: urbanas como Silgar, co seu
fermoso paseo, con características axeitadas
para os deportes acuáticos coma o surf, o
windsurf ou o submarinismo.

A fama da gastronomía que precede a Galicia
é outra das estrelas da localidade. Os variados
peixes, as magníficas carnes, toda a produción
dunha coidada horta e os dous emblemas que
caracterizan a mesa das Rías: o marisco e o
coñecido viño Albariño con denominación de
orixe Rías Baixas, considerado un dos mellores
brancos do mundo.

Atoparás o que buscas.



HOTEL
CARLOS I
S ILGAR

02.

Situado en pleno centro
de Sanxenxo e a un paso
da Praia de Silgar



PracerCalidade

ComodidadeRelax



O hotel Carlos I Silgar está situado a 50
metros da praia de Silgar, en Sanxenxo.
Conta cun spa, un ximnasio, habitacións con
conexión Wi-Fi gratuíta e balcón privado. O
spa ten unha piscina cuberta climatizada e
ofrece unha ampla gama de tratamentos.

O restaurante do Hotel ofrece unha variada
selección de pratos galegos e internacionais e
ten un bar onde se pode tomar un aperitivo
ou unha copa.

O Hotel Carlos I Silgar está situado sobre
xardíns que albergan unha piscina ao aire
libre.

Ademais, o hotel conta cun amplo abanico de
posibilidades para gozar do seu tempo libre:
Ximnasio, pista de tenis, pista de pádel,
minibasket, pimpón e actividades Wellness.Vive a experiencia.



TORNEO
INTERNACIONAL

03.

Torneo de alto nivel con
xogadores titulados, de
diferentes nacionalidades e
altos premios.



"O que fai especial este
torneo é que está

pensado
para disfrutar"

ROI  RE INALDO
D i r e c t o r  d o  t o r n e o



A XIX edición do Aberto Internacional de
Xadrez Concello de Sanxenxo celebrarase do 19
ao 26 de xuño de 2022.

Sistema suízo a 9 rondas, con 90 minutos por
xogador máis un incremento de 30 segundos por
xogada. 

Xógase unha ronda cada día.

O torneo será válido para Normas Internacionais
de Xadrez e ELO FIDE e FEDA.

Prezo da inscrición
Prezo xeral: 45 euros
Aloxados no hotel: 30 euros
Xogadores sub-16: 20 euros
Exentos G.M. e M.I. con máis de 2.400 ELO

6.350 euros

en PREMIOS



Cea especial: Arroz con Lumbrigante

Partidos de pádel

Kayak pola ría

Visita a Bodega en Sanxenxo

Cea Furancho en Sanxenxo

Premios e obsequios durante a competición

Outras actividades

Para que estás vacacións sexan completas para todos, tamén pensamos nos
teus:

ACT IV IDADES  PARALELAS



COMO CHEGAR?

Autopista AP-9 enlazando coa vía rápida do Salnés AG-41.
Estrada que une Pontevedra con Sanxenxo PO-308.

Aeroportos próximos: Santiago de Compostela, Vigo
ou A Coruña.

Hai liñas regulares que conectan Sanxenxo con Pontevedra e Vigo. Tamén hai
conexións que enlazan distintos puntos do municipio.



04.
ENT IDADES

COLABORADORAS

Traballamos para
construír un torneo
de referencia
internacional, e non
o facemos sós.

- PATROCINADORES -

Cinema Iberolusa



www.ajedrezcarlosi.com

info@ajedrezcarlosi.com

+34 606 45 81 77

@ajedrezcarlosi

@ajedrezsilgari

CONTACTO


