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NOME HOTEL

CONFIRMAÇÃO CONFIRMAÇÃO

Nº DE LUGAR

SEGURO

INCLUIDO

ANULAÇÃO SAÍDAS

GARANTIDAS DE SAÍDA

SUPLEMENTOS
SEM

Praia das Catedrais, Lugo

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - ASTÚRIAS 
Partida no horário indicado, do terminal para 
as Astúrias. Paragens curtas no caminho até à 
chegada ao ponto de encontro, onde faremos 
a troca de autocarro que nos levará ao destino 
(almoço por conta do cliente). Continuação da 
viagem e chegada ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2. CANGAS DE ONÍS, COVADONGA / 
TAZONES, RIBADESELLA
Pequeno almoço e partida para o que foi a primeira 
capital do Reino Cristão: Cangas de Onís, onde 
caminharemos pela famosa ponte romana sobre 
a Sella, de onde se encontra a Cruz da Vitória. 
Continue para Covadonga, onde a Basílica e a 
Santa Cueva, que abriga a Virgem de Covadonga 
e o túmulo do Rei Dom Pelayo. Tempo livre com 
a possibilidade de ir até os lagos de Covadonga 
(opcional). Almoço por conta do cliente. À tarde, 
visitaremos o Tazones, um típico e peculiar porto 
de pesca asturiano formado por dois bairros, San 
Roque e San Miguel, declarado Património Histórico 
Artístico. Terminamos o passeio em Ribadesella, 
conselho de turismo cujo enclave na foz do rio Sella 
oferece uma vista panorâmica especial. É também 
uma zona de vestígios dos tempos jurássicos e 
pré-históricos. No caminho de volta, visitaremos 
uma casa de sidra com uma degustação "culin". 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL A 
AVILÉS, CUDILLERO E LUARCA)
Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. 
Possibilidade de uma excursão opcional de dia 
inteiro para Avilés, Cudillero e Luarca, que pode ser 
adquirida junto da sua agência de viagens ou no 
assistente no destino.

DIA 4. RIBADEO, PRAIA DAS CATEDRAIS / 
MONDOÑEDO
Pequeno almoço e saída para Ribadeo, vila 
imponente onde encontraremos os modernistas 
irmãos Pazo Moreno, o farol da Ilha Pancha, a 
entrada do estuário e as ruínas do Castelo de 
San Damián. Também visitaremos a famosa 
Praia das Catedrais, cuja principal atração são 
os conjuntos de arcos de pedra esculpidos pela 
força do Mar Cantábrico, que se assemelham a 
uma catedral gótica. Almoço em restaurante. À 
tarde visitaremos Mondoñedo, uma das 7 capitais 
do antigo Reino da Galiza, onde podemos visitar 
a sua catedral e a sua praça em Espanha, onde 
se encontra a escultura do escritor galego Álvaro 
Cunqueiro. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

NOTA: o itinerário pode variar dependendo das 
marés, para acessar a Praia das Catedrais.

DIA 5. OVIEDO / GIJÓN
Pequeno almoço e partida para Oviedo, onde, com 
um guia local, visitaremos a capital das Astúrias. 
Visitaremos a igreja pré-românica de San Julián 
de los Prados (entrada incluída) e faremos uma 
vista panorâmica da cidade passando por pontos 
emblemáticos, como o Palacio de Congresos, o 
Campo de São Francisco, o Teatro Campoamor e 
a Catedral, entre outros. Regresso ao hotel para o 
almoço. De tarde visitaremos Gijón e a Universidad 
Laboral, com um guia local. De Gijón destaca 
a Colina de Santa Catalina, com a escultura de 
Eduardo Chillida "Elogio del Horizonte" e o bairro 
de Cimadevilla, Conjunto Histórico-Artístico; além 
das praias de San Lorenzo e Poniente. Também 
destaca, "Cidade Laboral da Cultura", resultado 
da transformação da antiga Universidade Labor de 
Gijón. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 6. ASTÚRIAS - CIDADE DE PARTIDA
Pequeno almoço no hotel ou em estilo pic-nic, de 
acordo com os horários. Partida no início da manhã 
(hora de partida aproximadamente 06:00h) para 
iniciar a viagem de regresso. Paragens curtas no 
trajeto até a chegada ao ponto de encontro onde 
faremos a mudança de autocarro que nos levará 
até a cidade de partida (Almoço por conta do 
cliente) Chegada e fi m dos nossos serviços.
NOTA: a ordem das excursões pode ser modifi cada 
sem afetar seu conteúdo.

 Excursões incluidas
Cangas de Onís, Covadonga, 
Tazones, Villaviciosa 

dia
completo

Ribadeo, Praia das Catedrais, 
Modoñedo (2)

dia
completo

Oviedo (1) ½ dia

Gijón (1) ½ dia

(1) Guia local  |   (2) Almoço em restaurante

Inclui
5 Noites de Hotel 3/4* em Astúrias

• Transporte de autocarro
• Regime alimentício indicado no itinerário
• Água e vinho incluídos nas refeições
• Almoço em restaurante em Ribadeo
• Guia local em Oviedo
• Guia local em Gijón
• Entrada na igreja de San Julián de los 

Prados, em Oviedo
• Visita a uma casa de sidra com uma 

degustação
• Guia acompanhante todo o circuito
• Seguro de viagem + Seguro Anulação Plus

 Não inclui: Guias ofi ciais nem entradas a 
museus ou monumentos salvo indicação contrária.

Astúrias,
Marinha Lucense
e Praia das Catedrais

Suplemento Single: 120 120 190

H. Royal
***

Hotel
Acebos

 ***

H. Cruz 
de la 

Victoria
 ****

Julho: 7   21 - 330 399
Agosto: 4 11  18 - 435 469
Setembro:  1  15 - 330 399
Outubro:  20  289 - -

6 DIAS | 5 NOITES

Comboio desde Madrid
+125MADRID - ASTÚRIAS - MADRID

(Consulte na pàgina 6)

Melhore sua viagem

Excursões opcionais
AVILÉS / CUDILLERO, LUARCA
(DIA COMPLETO)
Visitaremos Avilés com um guia local, sua 
cidade velha se destaca, um conjunto artístico 
histórico com palácios, casas nobres, igrejas 
e património cultural, onde se destacam o 
Museu de História Urbana e o Centro Niemeyer. 
Almoço em restaurante. Continuação até 
Cudillero, uma pequena vila de pescadores 
escavada na encosta de uma montanha, com 
a Igreja dedicada a San Pablo e o farol no topo. 
É um lugar perfeito para relaxar e experimentar 
uma sidra nos vários terraços. Continuação 
para Luarca, "a Casa Branca da Costa Verde", 
cidade natal do Prêmio Nobel de Medicina, 
Severo Ochoa. Visitaremos a cidade com seu 
porto e suas casas com brasões. Regresso ao 
hotel, jantar e alojamento.

PVP (sem almoço): 35 €
PVP (com almoço em restaurante): 45 €

SUBIDA AOS LAGOS DE COVADONGA
PVP: 15 €

Covadonga


