El precio incluye:

Dia 1º ORIGEN - GALÍCIA.
Presentació aeroport Barcelona a les 5:30 h. Sortida 7:30. Previst
arribar a Vigo a les 9:15 h. Trasllat a l’hotel, entrega habitacions.
Dinar. Passeig per San Vicente del Mar i mirador de la Siradella.
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

 Avió anada i tornada. Taxes aèrias
 Estancia en hotel **/***. Régim segons programa,
aigua/vi inclossos.
 Habitacions dobles bany complet. Assistència de guía
acompanyant en desti
 Excursions segons programa.  Assegurança viatge.
 Mínim 45 persones, menor quantitat, spt.: +10 €

Dia 2º VIGO - APIPOLIS
Esmorzar i visita a Vigo, O castro i seus jardins, continuarem visitant
zona de la piedra, degustarem algun producte típic, com ostres, i
podrem comprar algun record, zona de botigues, retorn a l’hotel.
Dinar. Per la tarda Fira gastronòmica del marisc. Podem fer
degustació de productes típics del mar. A darrera hora retorn a
l’hotel. Sopar i allotjament.

Dia 3º SANTIAGO DE COMPOSTELA- CAMBADOS.
Esmorzar i sortida a Galicia Santiago de Compostela, una de les
ciutats més boniques d’Europa que a l’Edat Mitjana atreia molts
peregrins de tot el mon, temps lliure per visitar els carrers porticats,
barri vell, Plaça de l’Obradoiro i per visitar la Catedral romàntica,
passejar per la Rúa do Franco, dedicada al comerç i als restaurants
de mariscs. Retorn a l’hotel. Dinar. Per la tarda visitarem Cambados,
contemplarem sus pazos i cases nobles, distribuïdes per tres antigues
y senyorials viles de Fefiñáns, Cambados y Sant Tomé do Mar, belles
places, carres empedrats. Un atractiu patrimoni que completa
oferta turística amb la ruta del vi.Retorn a l’hotel.Sopar i allotjament.

Dia 4º RIAS BAIXAS: ILLA DE LA TOJA-O’ GROVE-CATARATAS
DE CASTRO BAROSO-CALDAS.
Esmorzar i anirem a la isla de la Toja, veurem la fàbrica de perfums;
veurem el bell port del Grove, on podrem realitzar un passeig en
barco OPCIONAL coneixerem els criadors d’ostres, musclos i vieiras,
amb degustació de musclos al vapor, gambes a la planxa
acompanyat de vi ribeiro o refrescos. Retorn a l’hotel per Dinar. Per
la tarda visitarem les cataractes de castro Baroso, i després a
Caldes. Sopar i allotjament.
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Dia 5º VALENZA DO MIÑO-TUY- BAYONA.
Esmorzar i visita al nord de Portugal, Valenza do Miño, Fortaleza
doble amurallada, alberga un enorme mercat, on podrem comprar
algun record típic. Després visitarem Tuy, Catedral, retorn a l’hotel,
dinar per la tarda visitarem Bayona, Virgen de la Roca, el Passeig
de Pinzón, la rèplica de la Carabela la Pinta, la calçada de la
trinidad, nucli antic, retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.

Dia 6º. RIES BAIXES-BARCELONA

Esmorzar i visita a Combarro, horreos i cruceiros al costat de la Ría de
Pontevedra, temps lliure i retorn a l’hotel, Dinar. Temps lliure fins l’hora
d’anar a l’aeroport. Sortida prevista a las 22:15 h, arribada a BCN y
trasllat a l’origen.

29 de Setembre

399 €

Pagament dipòsit de 200 €
abans del 15 Juny 2017

 Suplement Individual: 95 €
 Opcional passeig en barco Ria de Arousa amb degustació
musclos i vi Ribeiro: 10 € .Grupo mínim 45 persones.
 Guía en desti, recollida aeropuerto Vigo.
 Assegurança de viatge

SI VOLEU MÉS INFORMACIÓ TRUQUEU A LA
FATEC 932 150 233 (9-15 HORES)
turisme@fatec.cat www: fatec.cat
Servei ofert per Voltamon Tours, S.L.(cif. B-66527847) als clients de Turisfatec fins al 31-12-2017 Turisfatec és aliena als termes i les condicions del servei ofert per Voltamon
Tours, S.L. i, per tant, no és responsable en cap cas de possibles incidències, perjudicis o conflictes que puguin derivar-ne de l’ús.

