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GALIZA HOSPITALEIRA   

Data: 14 a 20 junho Partidas: Bragança | Macedo | Mirandela | Murça | Vila Real

 

Itinerário: 
Venha descobrir esta província de Espanha, desfrute da natureza e da boa gastronomia que tão bem caracterizam a
Galiza. Prove os sabores autênticos do mar na capital do marisco, O Grove, com vinho da região, e conheça a pequena
ilha de Toxa, um local singular situado na ria de Arousa! Com visitas a vilarejos encantadores declarados Património
Histórico pela sua arquitetura típica, como é o caso dos representativos espigueiros à beira mar em Combarro. Conheça
ainda Sanxenxo, de grande beleza natural, e as surpreendentes Pontevedra e Santiago de Compostela, o destino de
milhões de peregrinos. Não perca esta fascinante viagem de 7 dias e descubra lugares únicos!
 
1º DIA – CIDADES DE ORIGEM | SANXENXO (GALIZA) (aproximadamente 374 KM)
Saída em hora a indicar, em direção à Galiza, com breves paragens durante o percurso. Almoço livre. Chegada e check in em
hotel 3*. Jantar e alojamento.
 
2º DIA – VILLALONGA | CAMBADOS | VALLE DEL SALNÉS | O GROVE | ILHA DA TOXA | VILLALONGA
De manhã, saída em direção à província de O Salnés e Cambados, cidade nobre de grande valor arquitetónico e capital do vinho
Alvarinho. Regresso ao hotel para almoço. De tarde, saída em direção a O Grove, capital dos mariscos, onde faremos um passeio
de catamarã ao longo da ria de Arousa. Conheceremos as "bateas", plataformas flutuantes onde se criam mexilhões, ostras e
vieiras, e teremos uma degustação de mexilhões e vinho jovem a bordo. Atravessaremos a ponte do início do século XX, que liga
a península de O Grove à famosa ilha da Toxa. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
3º DIA – VILLALONGA | COMBARRO | PONTEVEDRA | ILHA DE SAN SIMÓN | VILLALONGA
De manhã, saída em direção à vila de Combarro, famosa pelo seu harmonioso conjunto de arquitetura popular galega, combinado
com mais de 30 hórreos (espigueiros) de frente para o mar e casas construídas sobre a própria rocha. Continuaremos até à cidade
de Pontevedra que nos surpreenderá pela riqueza do seu conjunto monumental. Destaques para a Igreja da Virgem Peregrina,
construída em formato de vieira, as ruínas do Convento Santo Domingo, Santa Maria la Mayor, do séc. XII, ou a animada Praça de
la Herrería com a Igreja de São Francisco. Seguiremos até ao porto de Vigo onde embarcaremos num catamarã até à ilha de San
Simón. Almoço a bordo e visita à ilha. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
4º DIA – VILLALONGA
Dia inteiramente livre para atividades de caráter pessoal. Regime de pensão completa no hotel.
 
5º DIA – VILLALONGA | SANTIAGO DE COMPOSTELA | SANXENXO | PORTONOVO | VILLALONGA
De manhã, visita com guia local a Santiago de Compostela, cidade conhecida pelos peregrinos católicos. Declarada pela UNESCO
como Património da Humanidade, esta cidade é considerada a reserva espiritual do Ocidente e um dos principais centros mundiais
de peregrinação. Destacaremos a Praça del Obradoiro, presidida pela Catedral, onde repousam os restos mortais do apóstolo
Santiago e dos seus discípulos, Atanasio e Teodoro, as praças de la Platerías, de la Quintana e da Azabachería, o Parador,
conhecido por hostal dos Reis Católicos, um antigo hospital de peregrinos e o Pazo de San Xerome (sede do Reitor da
Universidade de Compostela, com mais de 500 anos), entre outros. Regresso ao hotel para almoço. De tarde, visitaremos a capital
turística da Galiza, a vila de Sanxenxo, com destaque para o porto e a bela praia de Silgar com águas cristalinas, areia branca e
um extenso areal. Continuaremos até Portonovo, uma cidade de tradição marítima, onde se destacam o mercado de peixe e a
Igreja de São Roque. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
 
6º DIA – VILLALONGA | VIGO | VILLALONGA
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Saída em direção a Vigo, uma cidade industrial, cosmopolita e jovem. Visita ao Miradouro del Castro de onde se obtém uma vista
panorâmica sobre toda a cidade e arredores. Almoço livre. Tarde livre para atividades de caráter pessoal. Após o jantar, haverá
uma Queimada, festa tipicamente galega. Alojamento.
 
7º DIA – VILLALONGA | CIDADES DE ORIGEM
Em hora a indicar no local, saída em direção às cidades de origem, com breves paragens durante o percurso. Almoço livre.
Chegada e fim dos nossos serviços.
 
Nota: A ordem e horários dos serviços poderão alterar, em função de diversas disponibilidades. Alguns dos monumentos indicados
como sugestão poderão estar encerrados.
 
Mínimo de 30 participantes.
 
Hotel previsto 3* (ou similar)
Complexo Nuevo Astur 3* & Spa

PREÇO POR PESSOA DESDE: : 568 € 

O preço inclui:
circuito em autocarro de turismo;
6 noites de alojamento em hotel 3* ou similar;
3 pensões completas e 3 meias pensões no hotel, com água ou vinho incluídos;
refeições: 6 jantares e 4 almoços (inclui almoço a bordo);
passeio de barco com degustação de vinho e mexilhões na ria Arousa;
passeio de barco até à ilha de San Simón com almoço a bordo;
guia local em Santiago de Compostela;
festa no hotel da Queimada;
assistente acompanhante;
seguro de viagem.
 

O preço não inclui: 
taxa de serviço (10€);
taxas locais;
quaisquer serviços não mencionados.
 


