Feriado Abril
Sanxenxo, Santiago
Compostela
22 a 25 Abril 2021
DIA 1 – Valença Minho / Sanxenxo
Saída pelas 08h00 em direcção a Sanxenxo. Paragem em Valença do Minho para
pequeno almoço livre. Continuação da viagem pela Costa até Sanxenxo, chegada ao
Hotel Nuevo Vichona *** Almoço. De tarde vamos até à praia de Silgar, tempo livre
para aproveitar a tarde de praia. Ao final do dia regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

DIA 2 – Sanxenxo / Praia Lanzada / Santiago Compostela
Estadia em Pensão Completa com Água e Vinho nas refeições. De manhã pelas 09h00
saída para a praia da Lanzada, tempo livre e regresso ao hotel para almoço. De tarde
viagem até Santiago de Compostela. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 3 – Sanxenxo / Combarro / Toxa / O Grove
Pequeno Almoço e saída até ao Combarro, maior conjunto histórico de espigueiros da
Galiza. Regresso ao hotel. Almoço. De tarde visita à famosa Ilha da Toxa conhecida pelas
suas águas termais. Fantástico passeio de barco na Ria Arousa com prova de
mexilhões e vinho Albariño. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

DIA 4 – Sanxenxo / Baiona / Ponte Lima
Pequeno almoço e almoço com pequena Mariscada no hotel. Manhã livre para
aproveitar a piscina do hotel. Pelas 14h30 saída para Baiona, tempo livre. Continuação
da viagem de regresso por Ponte de Lima ( paragem ) .Chegada aos locais de embarque
pelas 20H30.
Inclui: Viagem em autocarro de turismo durante todo o percurso
Estadia Hotel 3*** em regime PC com Água e Vinho nas Refeições
Almoço no 4º dia com pequena Mariscada
Passeio barco na Ria Arousa com prova mexilhões
Seguro de viagem e Assistente da n/ organização durante a viagem

Não Inclui: Extras de carácter pessoal ou outros serviços não mencionados no programa como incluído

Preço : € 214
 Sujeito a Grupo Mínimo de 35 para a Realização da Viagem. Oferta limitada/Sujeito a corte de vendas. Preço por pessoa em quarto duplo



Consulte-nos para informação dos Locais de Origem. Este

programa não dispensa a consulta das condições gerais
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