Circuito de 6 dias Cantábria Infinita com saídas desde Todo o Pais / 45780

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 6 dias Cantábria Infinita com saídas desde Todo o Pais

Circuito de 6 dias, Cantábria Infinita com saídas desde Todo o Pais
para o Verão 2019 desde Varias cidades :BRAGA, PORTO,
AVEIRO, COIMBRA, LEIRIA, SANTARÉM, LISBOA e SETÚBAL.
SAÍDAS GARANTIDAS POR LUSOVIAGENS.COM

Resumen del viaje
●

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - CANTÁBRIA

●

DIA 2. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO

●

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL A BILBAO, GETXO E PORTUGALETE)

●

DIA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉBANA / POTES

●

DIA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA DO MAR, COMILLAS

●

DIA 6. CANTABRIA - CIDADE DE PARTIDA
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALHADO

DIA 1. ORIGEM - CANTÁBRIA
Partida à hora indicada, do terminal em direção à Cantábria. Breves paragens durante a viagem até
chegar ao ponto de encontro, onde faremos a mudança de autocarro que nos levará ao destino
(almoço por conta do cliente). Continuação da viagem e chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO
Pequeno-almoço e partida para Santander para visitar a capital da Cantábria com um guia local.
Conheceremos os jardins de Pereda, a Catedral de Santander e o farol; de onde podemos apreciar
uma bela vista panorâmica de toda a cidade e da famosa Península de Magdalena. Regresso ao hotel
para o almoço. À tarde, visitaremos Liérganes, que pertence à região de Trasmiera e que preserva as
características de uma cidade tradicional da Cantábria e onde corre o rio Miera. Continuamos para
Puente Viesgo, onde vamos conhecer a Igreja de San Miguel, com uma capela e uma torre externas
(século XVIII). Poderemos ainda conhecer uma curiosa estação ferroviária do início do século XX,
usada pelos viajantes que se aproximaram do Balneário/SPA de Puente Viesgo. O edifício e o relógio
mantêm os elementos originais. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL A BILBAO, GETXO E PORTUGALETE)
Dia livre em regime de meia pensão no hotel. Possibilidade de fazer uma excursão opcional de dia
completo visitando Bilbao, Getxo e Portugalete que poderá ser adquirida na sua Agência de viagens
ou com o nosso guia no destino.

TOUR DE BARCO PELO ESTUÁRIO DE SANTOÑA Preço: 12€
●

BILBAO / GETXO, PORTUGALETE

Partida para conhecer Bilbau. Visitaremos, com guia local, o centro histórico, chamada de “Sete
Ruas”, cujas avenidas estão cheias de edifícios estampados que mostram o seu passado nobre, e
onde se destaca o Museu Guggenheim (entrada opcional), obra de Frank O. Gehry. Tempo livre para
passear pela rede de ruas estreitas da zona histórica e provar os famosos pintxos de Bilbau. Almoço
em restaurante. À tarde, visitaremos Getxo, que possui um rico património histórico e uma
importante atividade cultural e artística. Atravessaremos de barco até Portugalete, para poder
contemplar assim a sua ponte suspensa, Património da Humanidade e única no mundo pelas suas
características construtivas especiais. Do património de Portugalete destacamos a Basílica de Santa
María, a Torre Salazar, o Convento de Santa Clara, etc. Regresso para o hotel. Jantar e alojamento.
●

Preço por pessoa (sem almoço): 35 €

●

Preço por pessoa (com almoço em restaurante): 45 €

DIA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE LIÉBANA / POTES
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Pequeno-almoço. e visita a San Vicente de la Barquera, onde começa a estrada de peregrinação a
Santo Toribio de Liebana. A nossa primeira paragem será na Igreja de Santa María de Lebeña, do
século 10 (entrada incluída). Continuamos para o Mosteiro de Santo Toribio de Liebana. Fundado no
Séc.VI. A maior parte da Santa Cruz de Jesus Cristo (Lignum Crucis) foi trazida para Leon no século
V por Santo Toribio da Terra Santa, sendo posteriormente transferida no século XVIII juntamente
com os restos mortais do santo para este local escondido, para protegê-lo da Profanação
muçulmana. Almoço em restaurante em Potes Especial Cocido Lebaniego. À tarde, visitaremos a
cidade de Potes, a capital dos Picos da Europa. Poderemos visitar o seu centro histórico e admirar a
Torre do Infantado. A nossa próxima paragem será na igreja de Santa Maria la Real de Piasca, do
século XII (entrada incluída). Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA DEL MAR, COMILLAS
Pequeno-almoço e partida para Castro Urdiales, localizado no sopé do Monte San Pelayo. Poderemos
admirar a igreja monumental de Santa María, que constitui um magnífi co exemplo do gótico
cantábrico. Depois seguimos para Laredo; uma vila de pescadores onde destacamos o passeio
maritimo e a Praia; a igreja de Santa Maria da Assunção e a Puebla Vieja. Possibilidade de fazer um
tour opcional de barco pelo estuário de Santoña. Regresso ao hotel para o almoço. À tarde,
visitaremos Santillana del Mar. Vamos conhecer o seu centro histórico, famoso pelos edifícios nobres
e brasões, que preservam o seu passado medieval; entre os quais se destaca a colegiada de Santa
Juliana (entrada não incluída). Em seguida, visitaremos Comillas, onde conheceremos os exteriores
da Universidade Pontifícia, o Palácio de Sobrellano e El Capricho, do arquiteto Gaudí. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.

DIA 6. CANTÁBRIA - ORIGEM
Pequeno-almoço no hotel ou em pique-nique, de acordo com os horários. Partida logo pela manhã
(horário de partida aproximado 6: 00h) para iniciar a viagem de regresso. Breves paragens durante
a viagem até chegar ao ponto de encontro, onde faremos a mudança de autocarro que nos levará ao
ponto de origem (almoço por conta do cliente) Chegada e fi m dos nossos serviços.

NOTA: a ordem das excursões pode ser modificada sem afetar o seu conteúdo.
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Incluido
●

5 noites em hotel 3 * na Cantábria

●

• Transporte em autocarro

●

• Regime alimentar de acordo com o itinerário

●

• Água e vinho incluídos

●

• Almoço Típico COZIDO LEBANIEGO em Potes

• Excursões incluídas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

- Santander (½ dia)
- Liérganes, Puente Viesgo (½ dia)
- Picos da Europa, Santo Toribio, Potes (dia inteiro)
- Castro Urdiales, Laredo (½ dia)
- Santillana del Mar, Comillas (½ dia)
• Guia local em Santander
• Entrada na igreja de Santa María de Lebeña
• Entrada na igreja de Santa María de Piasca
• Guia acompanhante durante todo o circuito
• Seguro de viagem + Seguro de cancelamento Plus

No Incluido
●

Guias oficiais nem entradas a museus ou monumentos salvo indicação contrária.

Condiciones
●

TERCEIRA PESSOA Para a 3ª pessoa partilhando quarto duplo com dois adultos terão 10% de
desconto sobre o preço publicado

●

SEGURO DE CANCELAMENTO Incluído em todos os circuitos

●

CONFIRMAÇÃO DO NÚMERO DE LUGAR no momento em que efetua a reserva

●

EXCURSÕES INCLUÍDAS indicadas em cada itinerário

●

QUALIDADE E ATENÇÃO AO CLIENTE estamos consigo desde o início até ao final da sua
viagem.

●

TELEFONE DE EMERGÊNCIAS Ativo durante o dia de saída do circuito

●

SAÍDAS GARANTIDAS de todos os circuitos (*) Salvo em situações de força maior

●

ÁGUA E VINHO NAS REFEIÇÕES

●

●

CRIANÇAS As crianças de 2-12 anos de idade que partilhem quarto com dois adultos, terão 25%
de desconto (*)
BEBÉS Para bebes de 0 a 1 ano que partilhem quarto duplo com 2 adultos terão 75% de desconto
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(*)
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Hoteles
Hotel Previsto ou Similar...H. Copacabana; H. Surfances ***
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SAÍDAS
Pontos de Embarque
●

BRAGA Em frente ao Hotel Mercure Braga Centro

●

POMBAL Estação Central de Camionagem

●

PORTO Praça Velasques - em frente ao Café Velasques

●

LEIRIA Junto á porta principal das Piscina Municipais

●

VISEU Entrada da Central de Camionagem

●

TORRES NOVAS Largo da Virginia (em frente aos Bombeiros)

●

GUARDA Avenida S. Salvador (ao lado do Pingo Doce)

●

SANTARÉM Hospital Distrital - Junto ao quiosque

●

AVEIRO Bomba da Galp sentido Aveiro - Viseu (junto ao Estádio)

●

LISBOA Parque das Nações - Estação de autocarros do Oriente

●

COIMBRA à entrada da Central de Camionagem

●

SETÚBAL Pizzaria - Próximo ao Estádio Bonfim

●

CASTELO BRANCO Porta principal do C.C. Alegro (fronte à Casa China)

●

ALBUFEIRA (*) Vale Paraiso - Ferreiras

OS HORÁRIOS E PONTOS DE RECOLHA serão comunicados 5 DIAS antes da data de saída. Os
pontos base de recolhas indicados são fixos e estão garantidos (salvo excepções expressas)
(*) Só garantimos recolha caso exista um mínimo de 15 passageiros em cada saída

NOTAS IMPORTANTES:
●

●

• O nosso compromisso de garantir todas as saídas leva implicita uma série de recolhas para cada
uma das datas programadas. Como tal, todos os autocarros terão que realizar uma série de
paragens obrigatórias (pontos de recolha) até chegar ao/aos pontos de encontro. Estes pontos de
recolha podem ser ampliados a outras localidades sempre que o mínimo de pessoas assim o
justifique.
• Os números dos lugares atribuídos no autocarro são, em todos os casos, desde e até o ponto de
encontro indicado.
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