SETMANA SANTA

Dia 1r 30/MARÇ

GIRONA – BARCELONA – SANTIAGO DE COMPOSTEL·LA

Sortida al matí a primera hora dels nostres pobles en direcció a l’aeroport de Barcelona per
agafar el vol de Vueling directe a Santiago de Compostel·la. En arribar tindrem un autocar
privat que ens conduirà cap al centre de la ciutat. Allà farem una visita de la Catedral i la
seva plaça i els entorns immediats.

A l’hora indicada, dinarem en un restaurant local. A la tarda farem un passeig pels carrers
antics de Santiago, i tindrem temps lliure abans d’anar amb l’autocar cap al nostre hotel,
ubicat prop del centre, a uns 20 minuts a peu de la Catedral.

Temps per a la instal·lació a l’hotel. Sopar i nit a l’hotel.

Dia 2n

31/MARÇ

VIGO –BAYONA – MONTE SANTA TECLA I PORTUGAL

Esmorzar bufet a l’hotel. Sortida en autocar per a la visita de la part sud de Galícia. Arribada
a la Ria de Vigo, que travessarem amb un transbordador des d’on gaudirem de les vistes de
la ciutat des del mar. Breu visita de Vigo i continuació cap a Baiona, preciosa ciutat amb
boniques platges on veurem el parador i les seves muralles.

Dinarem en restaurant local. A la tarda, seguirem la nostra ruta al llarg de la costa, passant
pel poblet pesquer d’Oia, i tot continuant fins arribar a l’extrem sud, a la frontera amb
Portugal, just on es troba la desembocadura del riu Miño. D’allà pujarem al Monte Santa
Tecla, on pararem al mirador que ofereix extraordinàries vistes sobre el riu, la
desembocadura i les terres portugueses. A la vora del mirador es troben les restes d’un antic
poblat celta.

Per acabar la tarda, travessarem la frontera i entrarem a terres portugueses, a Valença do
Minho, on tindrem temps per passejar i, si estan obertes, comprar en alguna de les seves
botigues de llençols i tovalloles al carrer principal.

Tornada a Santiago, i sopar i nit a l’hotel.
Dia 3r

01/ABRIL RIAS BAIXAS – COSTA DA MORTE – FINISTERRE

Esmorzar bufet a l’hotel. Sortida en autocar cap a l’extrem oest de la Península Ibèrica: el
cap Finisterre, ubicat a l’anomenada Costa da Morte, per la perillositat de la seva navegació.
Arribarem fins al far i gaudirem de les vistes dels penya-segats. Continuació pels preciosos
paisatges costers de la Costa da Morte. Farem una breu parada a Carnota, on podrem veure
un famós horreo, dels més grans i millor conservats de Galícia.

Continuarem cap a la població marinera de Muros, on farem una paradeta i seguirem ruta
fins arribar a Sanxenxo, una de les millors platges del litoral gallec. Aquí farem un dinar a
base de marisc, típic de la zona. A la tarda, tindrem temps per passejar per la població. De
tornada a Santiago, farem una darrera parada a O Grove, on veurem l’Illa de la Toxa.

Sopar i nit a l’hotel.
Dia 4t

02/ABRIL

LA CORUÑA – BARCELONA – GIRONA

Esmorzar bufet a l’hotel. Avui sortirem en direcció cap al nord de la comunitat, per a la visita
de la ciutat de La Coruña, ubicada en una esplèndida badia que li fa de port natural. Farem
un recorregut amb l’autocar. Veurem la plaça major de Maria Pita i l’ajuntament, el port, el
passeig marítim.

Continuarem cap a la Torre d’Hèrcules, el far actiu més antic del món. Qui vulgui, podrà
pujar les escales fins a dalt, amb vistes sobre el conjunt de la ciutat i la costa. Seguirem per
les platges de Riazor.

Dinarem en restaurant local, i tindrem una mica de temps per passejar per la ciutat abans de
tornar cap al bus en direcció a l’aeroport de La Corunya per prendre el vol de tornada a
Barcelona.
Arribada i trasllat als nostres pobles. Fi del viatge.

PREU PER PERSONA:

890.-€ EN HABITACIÓ DOBLE
115.-€ SUPLEMENT INDIVIDUAL

INCLOU:










Vols Barcelona – Santiago de Compostel·la (taxes aèries i facturació equipatge inclòs).
Vols La Corunya – Barcelona (taxes aèries i facturació equipatge inclòs).
Trasllat dels nostres pobles a l’aeroport d’anada i tornada.
Autocar per a tot el recorregut.
Estada en confortable hotel 4* a Santiago de Compostel·la.
Pensió completa tot el recorregut, amb aigua i vi en tots els àpats i cafè als dinars.
Totes les visites descrites, amb les entrades.
Guia acompanyant durant tot el recorregut.
Assegurança turística de viatge i de cancel·lació.

