
Dia 3 de março  -  Santarém - Astúrias  
Partida á hora indicada do lugar de origem em direção a Cantábria. Breves paragens em rota  Almoço em restaurante 
local. Continuação da viagem e chegada ao hotel. Jantar e alojamento. 
Dia 4 de março -  Santander / Santillana del Mar 
Pequeno-almoço no Hotel. Saída para visitar Santader. Encontro com o guía e visita da capital da Cantábria. 
Poderemos conhecer os Jardins de Pereda e Catedral de Santader. Subida ao Farol, de onde se tem uma bela 
panorámica de toda a cidade. Um dos espaçoa mais bonitos é a Penisula de la Magdalena, onde contemplaremos os 
exteriores do Palácio Real. Regresso ao Hotel. Almoço. À tarde visita da Santillana del Mar. Passeio a pé pelo centro 
Histórico, cheio de edificos nobres memoráveis, que conservam o seu pasado medieval. Destaca-se colegiata de Santa 
Juliana (entrada não incluida), o edificio mais representativo e a joia mais importante do románico na Cantábria. 
Regresso ao Hotel para jantar e alojamento.  
Dia 5 de março - Oviedo / Gijón  
Pequeno-almoço. De manhã visita com um guia local a Oviedo, capital 
das Astúrias. Faremos uma panorâmica pela cidade passando pelo palácio de 
Congressos, pelo Campo de San Francisco e Teatro Campoamor, onde se 
celebra anualmente a entrega dos prémios Princesa de Astúrias. Contemplaremos os exteriores da catedral de Oviedo
, a praça Trascorrales, a praça da câmara municipal, para chegar ao Mercado. Almoço em restaurante. Á tarde visitare
mos  Gijón e a Universidade Laboral, com guia local. Destacamos o Cerro de Santa  
Catalina com a escultura de Eduardo Chillida "Elogio ao Horizonte", o bairro de Cimadevila, ou as praias de San Lorenz
o e de Poniente. Regresso ao hotel, jantar  e alojamento.  
Dia 6 de março - Cangas de Onís, Covadonga / Ribadesella  
Pequeno-almoço. De manhã visita a Cangas de Onís, a primeira capital do Reino Astur. 
Destacamos as suas construções régias como são as igrejas, palácios e casonas. A famosa ponte sobre o Sella com a Cr
uz de la Victoria. Continuaremos a nossa visita em Covadonga onde se encontra a basílica a SantaGruta que alberga a i
magem da Virgem e o tumulo ao rei Don Pelayo. Almoço em restaurante. Á tarde visitade Ribadesella. Daremos um pa
sseio pela lota, centro antigo, Porto de Pesca e Passeio Indiano. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
Dia 7 de março - Picos de Europa: Santo Toribio, Potes / Comillas, San Vicente de la Barquera  
Pequeno-almoço e saídapara os Piscos da Europa. Vamos subir pelo desfiladeiro da Hermida até Fuente Dé, onde 
opcionalmente se poderá subir de teleférico para admirar a vista do miradouro Del Cable. Continuaremos para o 
Mosteiro de Santo Toribio de Liébana lugar onde se conserva o maior pedaço da Cruz de Cristo. Daqui iremos a Potes, 
Capital dos picos da Europa. Percorremos o seu centro Histórico destacando 
destacando a torre del Infantado. Regresso ao hotel para o almoço. Á tarde visita de 
Comillas. Poderemos contemplar os exteriores da Universidade Pontifi cia, o palácio de Sobrellano e o Capricho de Ga
udí. Terminaremos a tarde com a visita a San Vicente de la Barquera uma das vilas piscatórias  
mais populares do Cantábrico. Possui um rico patrimonio com monumentos como a igreja de Santa Maria  
de los Angeles e o castelo do Rei. Regresso ao hotel, Jantar e alojamento.  
Dia 8 de março - Astúrias / Santarém 
Pequeno-almoço no Hotel. Inicio da viagem de regresso ao lugar de origem. Breves paragem em rota. Almoço num 
restaurante. Chegada e fim dos nossos serviços.  
 
NOTA: a ordem das excursões poderá ser modificada sem afetar o seu conteúdo. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Quarto Duplo 385.00 Eur 

Sup. Single 130.00 Eur 

Preço por pessoa (mínimo 35 participantes):  

Inclui:  5 noites de hotel **/*** em Astúrias / Cantábria 2 pc /3 mp; Transporte de autocarro desde Santarém; 
Guia acompanhante desde a origem; Regime de Pensão Completa; Bebidas (água e vinho) nas refeições; Guia oficial ½ dia em Santander; 
Guia oficial ½ dia em Oviedo; Guia oficial ½  dia em Gijón; Almoço em restaurante em Gijón; Almoço em restaurante em Cangas de Onís; 
Seguro de viagem; Almoços  em rota ida e volta; Espicha típica asturiana; Subida aos Lagos de Covadonga. 
Não inclui: Extras de carácter pessoal; actividades não mencionadas no programa.  
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As taxas turisticas (em caso de existir) não estão incluidas no preço será pago diretamente pelo cliente no momento de fazer o chec-in. 


