DEL 15 AL 20 DE JUNIO
PRIMER DIA: Sortida de les diferents poblacions, a una hora convinguda, direcció Xangenjo (Pontevedra). A meitat
de camí, parada a esmorzar (lliure). Dinar en ruta. Arribada a Xangenjo, allotjament i sopar a Hotel de 3 ***.
SEGON DIA: Al matí, després d'esmorzar, visitarem el Monestir de San Joan de Poio i la típica població de
Combarro. Dinar a l'Hotel. A la tarda, realitzarem una visita guiada a la Ciutat de Pontevedra, coneguda com la
“ciutat de la pedra”. Sopar a l'hotel.
TERCER DIA: Sortida després d’esmorzar direcció Santiago de Compostela. Visita guiada a la Capital Autonòmica
de Galícia, on se celebra l’any jubilar 2021. Al matí coneixerem els monument i llocs mes emblematics de la ciutat.
Per la tarda, tindrem temps lliure. Dinar a Santiago. Sopar a l’Hotel
QUART DIA: Al matí, després d'esmorzar, farem una ruta per les Ries baixes fins arribar a la muntanya de Santa
Tecla. Temps per veure les visrtes de la desembocadura del rio Miño y visitasr l’ermiota de la patrona de Tarragona.
Després anirem a Portugal visitant la població fronterera de Valença do Minhno. Dinar a l'Hotel. A la tarda visita a
l'Illa de La Toja i la población de O Grobe (posibilitat de fer una ruta en catamarán per la Ría d’Arousa i desgustació
de musclos a “go-go”). Sopar a l'hotel.
CINQUE DIA: Al matí, després d'esmorzar, visitarem la ciutat mes industrial i populosa de Galícia, Vigo, i el Mercat
de la Pedra. Dinar a l'Hotel. Per la tarda, temps lliure. Sopar a l'hotel.
SISÉ DIA: Sortida després d'esmorzar, i carregar les maletes a l'autocar, direcció al nostre punt d'origen. Dinar en
ruta. Arribada a casa a última hora de la tarda.

PREU PER PERSONA: 449- €
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 150.- €
El preu inclou: Autocar, Guia-acompanyant, Hotel 3***, Pensió complerta vi i aigua inclòs , Segur básic de viatger, Guies oficials a
Pontevedra i Santiago, Entrades a la Muntanya Santa Tecla, Monestir de Poio.
NOTA: Tots els dies, a l'hora de dinar a l'hotel, hi haurà un entrant de marisc.

