DIA 14 ABRIL: LLOC ORIGEN-PONFERRADA,Sortida i esmorzar en ruta cta. Clients. Continuarem
fins arribar Rte. Dinar. A l'hora indicada arribada Ponferrada. Repartiment habitacions. Sopar allotjament.

DIA 15 ABRIL: PONFERRADA-OURENSE-POIO-SANXENXO (CONCELLO)
Esmorzar i
sortida a Ourense visita amb guia local les seves Termes, l'ensanche, la zona
medieval, Catedral els carrers i places mes importants. Dinar en ruta. A la tarda
ens dirigirem a San Xoan de Poio on visitarem l'horreo mes gran de Galicia. En
acabar la visita ens traslladarem al nostra hotel situat al Concello de Vichona
(Sanxenxo).
Repartiment
habitacions
i
sopar-allotjament.
DIA 16 ABRIL: A CORUÑA-BETANZOS
Esmorzar i sortida A Coruña. Farem
panoràmica de la ciutat i parada a Torre de Hércules per qui vulgui pujar o si mes
no gaudir del panorama que ens ofereix. Seguidament baixarem a la ciutat i dispossar de temps
lliure per la Plaça Maria Pita, els seus carrers i carrerons. A l'hora indicada ens traslladarem a
Betanzos on dinarem. A la tarda farem visita guiada d'aquesta ciutat recorrent els seus carrers
empedrats, las casones, les places Declarat patrimoni historic-artistic. Tornada al nostra hotel
sopar i allotjament.
DIA 17 ABRIL: COSTA DO MORTE (CARNOTA-CAMARIÑAS-FINISTERRE),
Esmorzar i
sortida fins a Carnota, breu parada per veure el seu famós horreo, el més llarg de Galicia, de
35m de longitud, Seguirem fins a Cabo Finisterre, temps lliure a la punta mes occidental
d’Espanya i coneguda en altres èpoques com el “Fi de la Terra”. Dinar en ruta. A la tarda,
arribada a Camariñas, temps lliure en aquest preciós port en la denominada “Costa de la
Morte”, la qual fou famosa per la seva artesania que encara es realitza de les puntes de coixí,
que encara fan les denominades “palilleiras”. Finalitzada la visita, anirem retornant per el Cabo
Vilano, on es troba instal·lat el Far el qual il·lumina a mes distancia de la Costa Gallega. A
l`hora indicada, arribada a l’hotel, sopar i allotjament.
DIA 18 ABRIL: VIGO-COMBARRO, Esmorzar i sortida a Vigo on dispossarem del mati lliure
per a passejar i veure el mercat de “La Piedra”, reconegut per les serves Ostreres. Tornada al
nostra
hotel
amb
dinar
especial
a
base
de
MARISCADA.
A la tarda visitarem Combarro poble mariner amb mes horreos de Galicia. Visita. Tornada al
nostra hotel sopar-allotjament i abans d'anar a descansar FESTA DE LA QUEIMADA!!
DIA 19 ABRIL: PLATJA DE “LAS CATEDRALES”, Esmorzar i sortida cap a Punta
do Castro, on els espectaculars acantillats formen la Platja de les Catedrals, un dels
paisatges naturals mes sorprenents i excepcionals de Galícia. Dinar i continuació de la
ruta fins arribar a Cangas de Onis recorreguent la Costa Atlàntica amb un paratge molt
bonic. Arribada repartiment d'habitacions. Sopar i allotjament.
DIA 20 ABRIL: CANGAS DE ONIS-LLOC ORIGEN , Esmorzar i sortida amb parada en ruta
per el dinar i a l'hora indicada arribada a les nostres localitats. FI DELS NOSTRES SERVEIS

INCLÒS:
*Autocar G.T., Guia acompanyant de la nostra organització, hotel situat al Concello
de Vichona3*, “garantit la seva cuina”, pensió completa durant tot el circuit amb vi i agua en
els menjars. Especial MARISCADA. Itinerari segons programa. Assegurança de viatgers.
Inclòs tot el indicat en el nostra programa.
NO INCLÒS:
*Extres d’hotel, suplement habitació individual 110€, guies locals, entrades a
museus i monuments no mencionats.
PREU PER PERSONA: 610€ TOT INCLÒS
PAGAMENTS:
-DEL 16 AL 20 GENER: 110€+ Opcional assegurança anul.lació 15€
-DEL 03 AL 07 DE MARÇ: 300€
-DEL 02 AL 06 D'ABRIL: 200€
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