
Programa De Prácticas Galeuropa
É un programa que convoca a Xunta de Galicia cofinanciado pola Consellería de Política Social, a 
Iniciativa de Emprego Xuvenil e o Fondo Social Europeo dentro do Programa Operativo de Emprego 
Xuvenil cuxo obxectivo é a realización de prácticas formativas non remuneradas en entidades ou 
empresas públicas en países da Unión Europea. Así, os/as mozos/as que teñan máis de 18 anos que 
estean inscritos/as como beneficiarios/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil no 
ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia e non participaran en convocatorias anteriores do 
programa Galeuropa, poderán incrementar as súas posibilidades de inserción laboral, complementar a 
súa competencia profesional e persoal, adquirir competencias en idiomas estranxeiros.

ProgramagaLEUroPaLEEUWarDEN

galeuropa@mancomunidadeordes.orgMóvil: 607 64 28 63 Teléfono: 981 68 06 79



Incluído no Programa
Billetes de avión ida e volta con maleta facturada dende Galicia.

Traslado aos aloxamentos.

Aloxamento en apartamentos.

Xestión de prácticas non remuneradas en empresas.

Apoio de titores/as en Leeuwarden.

Teléfono de contacto as 24 horas do día.

Situada a uns km de Ámsterdam, a costa de Leeuwarden está declarada como Patrimonio da Humanidade..

 Leeuwarden - Holanda

Durante a túa estancia 
No teu tempo libre poderás aproveitar para 
coñecer outras cidades:
Ámsterdam: a capital do país mestura unha 
sólida cultura con xentes de hábitos sinxelos. 
Esta cidade conserva e ofrece súa historia 
ademais dun grande ambiente de ocio. Poderás 
chegar nunhas 2 horas en bus.
Groningen: a metrópole do Norte combina o 
antigo co moderno. Podes atoparte con lugares 
idílicos onde parecerá que o tempo se detivo. A 
tan só  45 minutos no bus dende Leeuwarden.
Utrech: ten orixinais canais, con sotos a nivel da 
auga, cheos de café e terrazas que dotan a esta 
antiga cidade universitaria dun ambiente 
especial.

¿Qué ten Leeuwarden?
Con 100.000 habitantes, é a capital da provincia de Frisa e mestura o 
tradicional de Holanda (rúas empedradas, canais, muíños e bicicletas) co 
moderno.

Esta cidade combina zonas comerciais, culturais e unha fabulosa vida 
nocturna. Nela atoparás máis máis de 600 monumentos, así como tamén 
zonas comerciais como a rúa Kleine Kerkstraat, que é unha das rúas con 
máis encanto de toda Holanda.

Este ano é a Capital Europea da Cultura e conta cun programa de 60 
eventos que incluíran exposicións, música, teatro ,concertos, ópera, 
landscape art e deportes. Un bo motivo para coñecela.

Vivir en Holanda
Este país constitúe unha das zonas máis 
densamente poboadas do mundo e é uns dos 
estados máis desenvolvidos.

Como o seu nome indica, o territorio do país está 
formado por terras (land) baixas (neder) da que , 
aproximadamente, unha cuarta parte están situadas 
ao nivel do mar ou por debaixo deste.
É un país cheo de encanto. Todas as cidades e 
pobos teñen un patrimonio único. O carácter da 
xente é amable e cordial. A bicicleta é a 
prolongación das pernas neste país.
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