DEL 17 AL 22 D´OCTUBRE
PRIMER DIA: Sortida de les diferents poblacions a una hora convinguda direcció Sanxenxo (Pontevedra). A meitat de
camí, parada a esmorzar (lliure). Dinar en ruta inclos. Arribada a O Grove, allotjament i sopar a Hotel de 3 ***.
SEGON DIA: Sortida després d’esmorzar per visitar l’illa mes gran i poblada de Galicia, Illa de Arousa, unida a la
península per un pont de 2 Km. Després visitarem, la población de Vilanova de Arousa amb el seu meravellos
paissatge y platges. Dina a l’Hotel. Per la tarda, anirem a Cambados, capital del vi Albariño. Farem un recorregut en
tren turistic per coneixer lo mes important de las población. Avants de marxar, farem una degustació de produces
típics de Galicia. Sopar a l’Hotel.
TERCER DIA: Sortida després d’esmorzar direcció Santiago de Compostela. Primer anirem al Monte do Gozo, per
veure les primeres vistes que veuen el peregrins quan arriban a Santiago. Després farem la visita guiada a la
Capital Autonòmica de Galícia, Santiago de Compostela. Dinar en ruta. Per la tarda, temps lliure. Sopar a l’Hotel
QUART DIA: Sortida després d’esmorzar per arribar “a la fi del mon” segons els antics romans. Primer visitarem la
granítica i pesquera població de Muros. Després, coneixerem un dels tres hórreos mes grans de Galicia que es
conserva sençer, a la población de Carnorta i acabarem el mató a Fisterra, el lloc on deien els romans que
s’acabava el mon. Dinar en ruta. Per la tarda, visitarem la población de Camariñas, coneguda pels “Encajes de
bolillo”Sopar a l’Hotel.
CINQUE DIA: Al matí, després d'esmorzar, visitarem el Monestir de San Joan de Poio i la típica població de
Combarro. Dinar a l'Hotel. Per la tarda, temps lliure per poder descansar, passeijar, etc., etc.. 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:
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL: 130.- €
Assegurança de Cancelació i Covid: 25.-€
El preu inclou: Autocar, Guia-acompanyant, Hotel 3***, Pensió complerta vi i aigua inclòs,Visites esmentades, Entrades a
monuments, Guies oficials i Segur básic de viatger,

