Circuito 7 Dias Galicia Rías Bajas desde Várias Cidades de Portugal / 59871

Tfno: + 351 215569347
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito 7 Dias Galicia Rías Bajas desde Várias Cidades de Portugal

SAÍDAS desde Braga, Maia, Porto, Sta. María Feira, Aveiro,
Coimbra, Pombal, Leiria, Torres Novas, Santarem, Lisboa e
Setúbal...REGIME ALIMENTAR SEGUNDO ITINERÁRIO
(ÁGUA/VINHO NAS REFEIÇÕES)

●

CAT A - Hotel 3*** Nuevo Astur Spa

●

CAT B - Hotel 2**/3***

Resumen del viaje
●

Dia 1 · Origem - Galiza

●

Dia 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés

●

Dia 3 · Excursão opcional: Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona

●

Dia 4 · O Grove - Isla de la Toja - Pontevedra - Combarro

●

Dia 5 · Excursão opcional A Coruña

●

Dia 6 · Santiago de Compostela

●

Dia 7 · Galiza - Pontos de origem
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Itinerario ampliado
PROGRAMA DETALHADO

Dia 1 · Origem - Galiza
Saida dos pontos estabelecidos efectuando breves paragens durante a viagem (almoço por conta dos
clientes). Chegada ao hotel ao final da tarde, distribuição de quartos, jantar e alojamento.

Dia 2 · Vigo - Cambados - Comarca del Salnés
Pequeno almoço no hotel e pela manhã excursão incluida a Vigo, a cidade mais importante do Sul da
Galiza, Industrial, cosmopolita e jovem. Visitaremos o Mirador del Castro onde temos uma
panorâmica perfeita da cidade e do seu importante porto. Regresso ao Hotel para almoçar e pela
tarde excursão incluida à Comarca de O Salnés e Cambados. Iniciaremos a visita com uma
panorâmica apartir do autocarro da Ilha de Arousa, para aceder à Ilha atravessaremos uma ponte
com 2 Km de comprimento da qual se pode observar toda a ria, uma vez na ponte, podemos ver o
pitoresco “Porto do Xufre”. De seguida iremos até Cambados, vila fi dalga com grande valor
arquitectónico e capital do vinho albariño. Visita à adega de nome Rias Baixas com degustação do
vinho albariño (incluido). Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Dia 3 · Excursão opcional: Norte de Portugal - Santa Tecla - Baiona
Estadia em regime de MP com possibilidade de excursão opcional de 1 dia completo com almoço ao
Norte de Portugal – Santa Tecla – Baiona, para visitar primeiro a povoação fronteiriça de Valença do
Minho em Portugal, onde se irá dispor de tempo livre para realizar compras no interior da Fortaleza.
Continuação do nosso percurso até a povoação de La Guardia capital da lagosta. Subida ao Mirador
del Monte de Santa Tecla (entradas incluidas) para poder desfrutar das vistas da Foz do Rio Minho e
de um antigo Castro (povoação Celta) reconstruido. De seguida vamos até Baiona, um dos
municipios históricos de Pontevedra. A vila de Baiona, turistica e piscatória, situada ao sul das Rías
Baixas, protegida do mar aberto por uma bonita baía. A sua localização é inigualável para o abrigo
das embarcações desportivas e de pesca. O seu centro antigo, foi declarado “Conjunto de interesse
Historico Artístico” pela Xunta de Galicia. A destacar o Parador Nacional Condes de Gondomar,
antiga fortaleza, também denominada Castillo de Monterreal, que se encontra rodeada por uma
muralha com mais de 3 Km de comprimento. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Dia 4 · O Grove - Isla de la Toja - Pontevedra - Combarro
Pequeno almoço no hotel e excursão de meio dia para visitar O Grove (incluida), capital do marisco.
Possibilidade de efectuar um percurso em catamaran pela Ria de Arousa para conheçer as “bateas”
plataformas fl utuantes onde se criam os mexilhões, ostras e Vieiras, com desgutação a bordo de
mexilhões e vinho novo. Atravessaremos a ponte de inícios do século XX que une a peninsula de O
Grove com a Isla de La Toja. Regresso ao hotel para almoço e pela tarde excursão (incluida) de meio
dia para visitar a cidade de Pontevedra com guia ofi - cial, que nos vai surpreender pela riqueza do
seu Centro Monumental, com a Igreja de La Virgen Peregrina, padroeira da cidade, as ruínas do
Convento de Santo Domingo, a Basílica de Santa Maria la Mayor do século XVI ou a Plaza de la
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Herrería com a Igreja de san Francisco. De seguida visita à Villa de Combarro, Recinto Histórico
Artistico pela sua arquitectura tipica e pitoresca, com mais de 30 celeiros em primeira linha de mar
e as casas construidas sobre a própria rocha ganhando terreno ao mar. Regresso ao Hotel. Jantar e
alojamento.

Dia 5 · Excursão opcional A Coruña
Estadia em regime de MP com possibilidade de excursão opcional de um dia completo a A Coruña
com guia ofi cial de meio dia e com almoço em restaurante incluido. Cidade de grande encanto
situada numa peninsula com duas baías: numa temos o porto e na outra as praias de Orzán e Riazor.
Destaca-se também a Plaza de Maria Pita, a Câmara Municipal, a Torre de Hércules (o mais antigo
farol em funcionamento do mundo e declarado monumento Património da Humanidade em 2009),
Jardines de Méndez, galerias envidraçadas, etc.. Tempo livre no centro para conheçer a sua zona
antiga e comercial, situado ao redor da popular Plaza de Maria Pita. A Coruña dispõe de uma grande
variedade de museus (Museu Arqueológico e Histórico Castillo de San Antón, Museu dos Relógos,
etc..). Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Dia 6 · Santiago de Compostela
Pequeno almoço no hotel e saída para excursão (incluida) com guia ofi cial (meio dia) a Santiago de
Compostela, a cidade Universal, declarada pela Unesco Património da Humanidade em 1985. A
fachada do Obradoiro da Catedral preside e domina a Praça à qual deu o nome, lugar onde os
artesãos da pedra trabalharam na sua construção entre 1738 e 1750. O coração da Catedral é o
Túmulo do Apóstolo Santiago, que guarda na cripta situada por baixo do altar Mor, os restos mortais
do Apóstolo. Incluida degustação de productos tipicos da Galiza. Almoço livre por conta dos clientes
e tempo livre para poder desfrutar das magnifi cas praças e edifícios que rodeiam a Catedral (
Praças de Plateria, Quintana, Azabachería, palacio de Raxoi, Hostal de Los Reyes Católicos, etc.). À
hora indicada regresso ao hotel, jantar e alojamento.

Dia 7 · Galiza - Pontos de origem
Pequeno almoço no hotel e saída às 5 da manhã (salvo indicação contrária por parte do assistente no
destino) com destino aos pontos de origem. Breves paragens durante a viagem (almoço por conta
dos clientes). Chegada e fim dos nossos serviços.
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Incluido
Transporte de autocarro durante toda a viagem
• 6 noites em hotel 2* / 3* nas Rias Baixas
• Estadias no regime estabelecido no programa
• Bebidas incluidas (água/vinho) às refeições
• Assistente no destino durante todo o circuito
• Guia oficial em Pontevedra
• Guia oficial em Santiago de Compostela
• Visita á Adega de Albariño com degustação
• Degustação de produtos tipicos da Galiza
• Seguro de viagem
EXCURSÕES INCLUÍDAS• Vigo (meio dia)
• Cambados – Comarca del Salnés (meio dia)
• O Grove – Isla de la Toja (meio dia)
• Pontevedra – Combarro (meio dia com guia oficial em Pontevedra)
• Santiago de compostela (dia completo com guia oficial)
EXCURSÕES E SERVIÇOS OPCIONAIS (É PAGO NO DESTINO · €/PESSOA)• Norte de
Portugal -Santa Tecla - Baiona 45€ (dia completo com almoço num restaurante e entrada incluída à
Santa Tecla)
• A Coruña 45€ (dia completo com almoço num restaurante e guía oficial)
• Passeio em catamarã 14€ (na Ría de Arosa, com degustação de mexilhões e vinho)

No Incluido
Extras no hotel, tais como minibar,chamadas telefónicas, etc.
Tudo aquilo que foi especificado no itinerário e em “O preço inclui”.
Entradas em monumentos e guias locais não indicados no itinerário como incluido.

Condiciones
DESCONTOS:
●
●
●

CRIANÇAS 2-10 ANOS 25%;
3ª PAX 10%.
SPTO. INDIVIDUAL: 40%/PACOTE.
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Hoteles
Hotel 2**/3***
Hotel 3*** Nuevo Astur Spa
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SAIDAS
HORÁRIOS E PONTOS DE SAÍDA

●

BRAGA Entrada central de camionagem 13:00

●

MAIA Frente Igreja Nova da Maia 12:20

●

PORTO Estação de Metro Casa da Música 12:00

●

STA MARÍA FEIRA Hotel Nova Cruz (Paragem de bus) 11:30

●

AVEIRO Galp Aveiro sentido Viseu (junto ao Estádio) 10:30

●

COIMBRA Central de Camionagem 9:30

●

POMBAL Estação Central de Camionagem 8:45

●

LEIRÍA Junto á porta principal das piscinas Municipais 8:00

●

TORRES NOVAS Largo da Virginia (Frente aos Bombeiros) 7:15

●

SANTAREM Hospital Distrital-Junto ao quiosque 6:30

●

LISBOA Gare Oriente, Frente ao Aki 5:30

●

SETÚBAL Pizzaria (Próximo Estádio do Bomfim) 5:00
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