CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

PREÇO POR PESSOA,
Em Quarto Duplo:

145€
Suplemento Quarto Individual: 20€
Criança até 11 anos c/ 2 adultos: 75€
O PREÇO INCLUI:
✓ Circuito em autocarro de turismo de acordo com o
programa;
✓ Estadia de 1 noite no hotel mencionado ou similar;
✓ Pensão Completa, desde o almoço do 1º dia ao
almoço do último dia (2 almoços e 1 jantar de
mariscada);
✓ Bebidas às refeições - vinho da casa e água;
✓ Visitas e entradas, segundo o programa;
✓ Acompanhamento por um Guia Oficial local, falando
português ou espanhol;
✓ Acompanhamento por um representante da Agência;
✓ Rádio-guia nas visitas, segundo o programa;
✓ Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
✓ Seguro Multiviagens Portugal (assistência em
viagem) – Contudo, temos à sua disposição um seguro
de viagem com melhores capitais e coberturas. Solicite
mais informação junto do seu agente viagens.

2 DIAS / 1 NOITE DE ALOJAMENTO
DE 30 A 31 DE OUTUBRO DE 2021

PROGRAMA:
1º DIA: COIMBRA, CAMBADOS, SANTIAGO DE COMPOSTELA, LAVACOLLA,
GROVE, CAMBADOS - PC
Em hora a indicar, saída em autocarro de turismo com destino à Galiza. Pequenoalmoço livre em transito (não incluído). Chegada ao Hotel San Marcos 3* ou
similar. Distribuição dos quartos, seguido do almoço. De tarde, saída para Santiago
de Compostela. Visita com guia local à cidade declarada Património Cultural da
Humanidade pelo extraordinário conjunto de monumentos em redor do túmulo de
Santiago. Uma cidade de pedras escuras, que combina espaços de modernidade com
uma aura misteriosa, religiosa, romântica e cosmopolita. A Catedral representa o
ponto culminante do Caminho, atraindo milhares de pessoas e peregrinos. Visita com
guia no interior da Catedral, onde é possível apreciar com todo o detalhe as torres
gémeas que se elevam sobre a Praça do Obradoiro e a Torre do Relógio. Saída para
Lavacolla onde visitaremos a Fábrica de Tartes com degustação de produtos
típicos da região. Continuação para o Grove. Embarque num maravilhoso passeio
de Barco pela Ria de Arousa, onde desfrutaremos de um delicioso jantar a bordo
com a fabulosa Mariscada, Baile e a “Queimada Galega” com muita animação a
bordo. Regresso ao hotel. Alojamento.
2º DIA: CAMBADOS, PARQUE NATURAL RIA BAROSA, CAMBADOS, PRAIA DA
LANZADA, ILHA DA TOXA, COIMBRA - MP
Pequeno-almoço no hotel. Saída para o Parque Natural Ria Barosa, situado em
Pontevedra e banhado pelo Rio Agra. Lugar mágico, onde podemos desfrutar da
beleza do seu conjunto de moinhos numas cascatas. Regresso ao hotel para Almoço.
De tarde, visita à Ermida de Nª Sª de A Lanzada, próxima da Praia da Lanzada, uma
das melhores praias galegas. Antigo Santuário ligado à fertilidade. Reza a lenda que
as mulheres que se banhem nas suas águas, ficarão grávidas. De seguida, vamos até
à Ilha da Toxa, com destaque para a Fábrica de Sabonetes e a Capela das
Conchas, também conhecida como a Ermida de San Sebastian, do séc. XII e, que
apresenta a particularidade das suas paredes serem revestidas, exteriormente, por
conchas. Em hora a combinar, início da viagem de regresso a Coimbra com chegada
ao final do dia.
FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS
QUEBRATOUR VIAGENS E TURISMO, LDA
WWW.QUEBRATOUR.COM

RNAVT 6671

Rua Visconde da Luz, 56
MATRICULADA NA CONSERVATÓRIA DO REGISTO COMERCIAL DE COIMBRA, SOB O NIPC 513 856 358
3000-414 Coimbra - Portugal
Telf. +351 239 091 335 - Telm.: +351 911 710 390 - E-mail: info@quebratour.com

O PREÇO NÃO INCLUI:
✓ Opcionais, extras de carácter pessoal e tudo o que
não estiver devidamente especificado em “O PREÇO
INCLUI”;
✓ Testes à Covid-19 no caso de ser necessário e
exigido pelas entidades locais, na altura de realização da
viagem.
NOTAS:
✓ O cumprimento deste programa está sujeito a
eventuais regras e condicionamentos por causa da
pandemia Covid 19.
✓ Respeitaremos as regras em vigor e impostas por
cada país ou região a visitar.
✓ A obrigatoriedade de apresentação de um teste PCR
ou outro, negativo à Covid 19, não poderá ser
considerado motivo de cancelamento sem custos por
parte dos participantes.
✓ A Agência reserva o direito de alterar a ordem das
visitas em benefício dos clientes.
✓ Os preços poderão sofrer ajustes, mediante as
alterações à lei relativa à lotação dos autocarros.
PARTIDA SUJEITA A UM MÍNIMO DE
45 PARTICIPANTES
CRUZEIRO NO GROVE

