
VERÃO - OUTONO 2019 CIRCUITOS CULTURAIS | 9

SUPER
PROMO

DESCONTO
10%

NOME HOTEL

CONFIRMAÇÃO CONFIRMAÇÃO

Nº DE LUGAR

SEGURO

INCLUIDO

ANULAÇÃO SAÍDAS

GARANTIDAS DE SAÍDA

SUPLEMENTOS
SEM

Santander

Excursões opcionais
PASSEIO DE BARCO NO ESTUÁRIO DE 
SANTOÑA                                               PVP: 10€

BILBAO / GETXO, PORTUGALETE
Saída para conhecer Bilbao. Visitaremos, com 
guia local, a cidade velha, chamada de "As 
Sete Ruas", cujas avenidas estão cheias de 
edifícios brasonados que mostram seu nobre 
passado, e que destaca o Museu Guggenheim 
(entrada opcional), obra de Frank O. Gehry.
Tempo livre para passear pela rede de becos 
da zona histórica e provar os bem conhecidos 
pintxos de Bilbao. Almoço em restaurante. À 
tarde visitaremos Getxo, que possui um rico 
património histórico e uma importante atividade 
cultural e artística. Atravessaremos em barco 
para Portugalete, contemplando assim a sua 
ponte suspensa, Património da Humanidade, 
única no mundo pelas suas características de 
construção especiais. A herança de Portugalete 
incluirá a Basílica de Santa Maria, a Torre 
Salazar, o Convento de Santa Clara, etc. 
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

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

DIA 1. CIDADE DE PARTIDA - CANTÁBRIA 
Partida na hora indicada do terminal para a 
Cantábria. Paragens curtas no trajeto até a 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. SANTANDER / LIÉRGANES, PUENTE VIESGO
Pequeno almoço e partida para Santander para 
visitar a capital da Cantábria com um guia local. 
Visitaremos os jardins de Pereda, a Catedral 
de Santander, o farol de onde teremos uma bela 
vista de toda a cidade e da famosa Península 
Magdalena, onde veremos o exterior do Palácio 
Real. Regresso ao hotel para o almoço. De tarde 
visitaremos Liérganes, pertencente à região de 
Trasmiera, que preserva as características de uma 
aldeia tradicional da Cantábria e por cujo território 
fl ui o rio Miera. Continuaremos até Puente Viesgo, 
onde visitaremos a Igreja de São Miguel, com 
capela e torre exterior (século XVIII). Podemos 
aproveitar a curiosa estação de trem do início do 
século XX, usada por viajantes que vinham até ao 
balneário de Puente Viesgo. O edifício e o relógio 
preservam os elementos originais. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

DIA 3. DIA LIVRE (EXCURSÃO OPCIONAL A 
BILBAO, GETXO E PORTUGALETE) 
Dia livre com estadia em meia pensão no hotel. 
Possibilidade de uma excursão opcional de dia 
inteiro visitando Bilbao, Getxo e Portugalete, que 
pode ser adquirida junto da sua agência de viagens 
ou no assistente no destino.

DIA 4. PICOS DE EUROPA, SANTO TORIBIO DE 
LIÉBANA / POTES
Pequeno almoço. Partida para San Vicente de la 
Barquera local onde começa a rota de peregrinação 
a Santo Toribio de Liebana. Nossa primeira paragem 
é a Igreja de Santa Maria de Lebeña S.X (entrada 
incluída). Continuamos até ao Mosteiro de Santo 
Toribio de Liébana. Fundado no S.VI. A maior parte 
da Santa Cruz de Jesus Cristo (Lignum Crucis) foi 
trazida por Santo Toribio desde a Terra Santa, sendo 
transferida mais tarde no S.VIII junto com os restos 
mortais do santo até este lugar remoto para os 
salvaguardar a profanação muçulmana. 
Continuação da viagem para Potes. Almoço por 
conta do cliente. De tarde visitaremos a cidade 
de Potes, capital dos Picos de Europa. Podemos 
visitar o seu centro histórico e admirar a Torre del 
Infantado. Nossa próxima paragem nesta rota será 
a igreja de Santa María la Real de Piasca doséculo 
XII (entrada incluída). Regresso ao hotel, jantar e 
alojamento.
NOTA: Em caso de acesso fechado para os 
autocarro do desfi ladeiro de la Hermida, uma 
excursão alternativa será feita visitando Llanes, San 
Vicente de la Barquera e Bárcena Mayor.

DIA 5. CASTRO URDIALES, LAREDO / SANTILLANA 
DO MAR, COMILLAS
Pequeno almoço e saída para Castro Urdiales, 
localizado no sopé do Monte San Pelayo. 
Podemos admirar a monumental igreja de Santa 
Maria que é um magnífi co exemplo do gótico 
cantábrico. Continuaremos até Laredo, uma vila 
de pescadores na qual destacamos seu calçadão 
e praia, a igreja de Santa María de la Asunción e 
Puebla Vieja. Possibilidade opcional de passeio 
de barco no estuário Santoña. Regresso ao hotel 
para o almoço. À tarde, visita a Santillana del 
Mar. Visitaremos o centro histórico, famoso pelos 
seus nobres edifícios e brasões, que preservam 
seu passado medieval, entre os quais se destaca 
a igreja colegiada de Santa Juliana (entrada 
não incluída). Depois visitaremos Comillas, 
onde conheceremos o exterior da Universidade 
Pontifícia, o Palácio Sobrellano e "El Capricho", 
obra do famoso arquiteto A. Gaudí. Regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

DIA 6. CANTABRIA - CIDADE DE PARTIDA
Pequeno almoço no hotel ou em estilo pic-nic, de 
acordo com os horários. Partida no início da manhã 
(aprox. 06:00h) para iniciar a viagem de regresso. 
Paragens curtas a caminho até a chegada ao ponto 
de encontro, onde faremos a troca 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

Santander (1) ½ dia

Liérganes, Puente Viesgo ½ dia

Picos de Europa, Santo Toribio, 
Potes

dia
completo

Castro Urdiales, Laredo ½ dia

Santillana del Mar, Comillas ½ dia

(1) Guia local  

Inclui
5 Noites de Hotel 3* em Cantábria

• Transporte de autocarro
• Regime alimentício indicado no itinerário
• Água e vinho incluídos nas refeições
• Guia local em Santander
• Entrada na igreja de Santa María de 

Lebeña
• Entrada na igreja de Santa María de 

Piasca
• 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.

Cantábria 
Infinita

Suplemento Single: 150

H. Surfances;
H. Colegiata

***

Setembro:  1 329
Setembro:  15 309
Outubro:  20 289

Liérganes

6 DIAS | 5 NOITES

10%
desconto

SUPER
PROMO

para reservas efetuadas 
até o dia 25 de Maio
(consulte pàgina 3)

Comboio desde Madrid
+125MADRID - CANTÁBRIA - MADRID

(Consulte na pàgina 6)

Melhore sua viagem


