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Sortida: 21 de novembre de 2021

28 de febrer i 21 de novembre de 2022

• T'enamoraràs de Cudillero, considerat un dels

pobles més bonics i amb encant d'Astúries.

• Passejaràs per Santillana del Mar, la qual es

revela com una de les localitats de major valor

històric-artístic d'Espanya. Tota la vila és

monument i no és mentida com l'apel·latiu

afectuós que la defineix: "ni és santa, ni és

plana, ni té mar".

• Descobriràs que quan s'ajunta la potència del

mar i la paciència del temps el resultat és una

obra d'art ... la platja de As Catedrais, un

monument natural amb una dimensió

sobrenatural. Només cal esperar la marea

baixa, descalçar-se ... i començar a caminar.

• Et sorprendrà Cabárceno, no és un zoològic

convencional ni un parc natural, és un parc de la

natura naturalitzat per la mà de l'home.

7 dies /  6 nits

Per què t’encantarà:

Un meravellós recorregut per viles marineres de la cornisa cantàbrica entre platges, penya-segats,

prats i frondosos boscos. Gaudirem d'aquest pintoresc litoral que són tota una delícia visual i que bé

podrien protagonitzar qualsevol postal, custodiats sempre per la brava mar Cantàbrica i acompanyats

d'un patrimoni històric i cultural inigualable.

Verd i blau, calor i frescor, mar i muntanya. El nord peninsular és contrast i sorpresa. Us prometem una

ruta per les ciutats, el mar, l'interior i fins a la mateixa essència d'aquesta terra. Una alenada d'aire fresc

en un espai absolutament espectacular.

Naturalesa al complet 
a Astúries i Cantabria

des de 1.295 €
p.v.p per persona
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Serveis inclosos

• Vol Barcelona – Astúries / Santander – Barcelona

• Guia acompanyant des de l’aeroport d’Astúries fins

l’aeroport de Santander.

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Beguda de benvinguda tipus suc al Parador de Ribadeo.

• Allotjament en Paradores Nacionals en règim de mitja

pensió (esmorzar i sopar)

• Dinar a Cudillero, San Vicente de la Barquera y al Parc

de Cabárceno

• Visites incloses:

- Ribadeo

- Luarca

- Cudillero

- Gijón

- Oviedo

- Luanco

- Llanes

- El Soplao

- Santillana del Mar

- Museu Altamira

- Santander

- Cabárceno

- Laredo

- Santoña

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més

informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

Serveis no inclosos

• Consulteu directament amb ServiTravel les connexions

des de les diferents zones d'origen, així com la 

contractació d'una assegurança de cancel·lació incloent

motivació per Covid19 per 37€

• Suplement individual: 295€

• Begudes no incloses en dinars/sopars

• Res que no estigui especificat en l'apartat anterior.

Seguretat COVID19 en les nostres sortides 
a Paradors

Consulti en la última pàgina el nostres compromís amb 
les mesures sanitàries  per continuar viatjant segurs.
Per a més detalls clicar aquí

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
https://bit.ly/3hxtu4R
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DÍA

3
GIJON – OVIEDO – LUANCO – GIJON

Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui el dedicarem a conèixer Oviedo, capital d'Astúries, i
posteriorment un meravellós poble mariner. Arribarem a Oviedo per poder descobrir la ciutat
amb una visita panoràmica de casc antic a peu amb guia oficial, incloent visita de l'interior de la
catedral. Finalitzada la visita, tindrem temps lliure per dinar. A la tarda, sortirem cap a Luanco,
vila marinera pertanyent al municipi de Gozón, on visitarem el poble i el seu museu marítim.
Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

DÍA

1
BARCELONA – ASTURIAS

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per sortir en
el vol direcció a Astúries. A la nostra arribada la nostra guia acompanyant ens estarà esperant
per fer el trasllat fins al Parador de Ribadeo. Gaudirem d’una beguda de benvinguda com a
cortesia i un cop instal·lats a les nostres habitacions, ens anirem a passejar per Ribadeo per
conèixer la vila amb la nostra guia. Retorn a l'hotel, sopar i allotjament.

DÍA

2
RIBADEO – LUARCA – CUDILLERO – GIJON

Esmorzar a l'hotel. Després de l'esmorzar, sortirem direcció Platja de les Catedrals on,
coincidint amb marea baixa, podrem baixar i sorprendre'ns amb els arcs que ha format l'erosió
a la roca. Posteriorment, ens dirigirem cap a Gijón, i farem una parada a Luarca on pararem
per conèixer la seva vila de pescadors i gaudirem d'una mica de temps lliure per descobrir-la.
Continuarem la nostra ruta, aquest cop aturant a Cudillero, un dels pobles més pintorescos
d'Astúries, per a realitzar amb el nostre guia una passejada i on tindrem el dinar inclòs en un
restaurant local. A la tarda, seguirem fins Gijón, farem una visita panoràmica i finalment ens
instal·larem al Parador de Gijón on tindrem el sopar inclòs.

Barcelona Parador de RibadeoAstúries (OVD)

Parador de Ribadeo Parador de GijónExcursions

Parador de Gijón Parador de GijónExcursions
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DÍA

4
GIJON – LLANES – SAN VICENTE DE LA BARQUERA – SANTILLANA DEL MAR

Esmorzar a l'hotel. Sortida aviat amb direcció Llanes, per poder gaudir d'un passeig per la
seva vila oriental esquitxada de cases d'indians que van retornar entre finals de s. XIX i
principis del s. XX. Continuarem la nostra ruta cap a El Soplao, on visitarem la famosa cova,
una de les més increïbles meravelles de la geologia que atresora un autèntic paradís de
espeleotemes (estalactites, estalagmites, colades, columnes, perles de les cavernes, etc.).
Després de la visita, seguirem direcció Sant Vicente de la Barquera per poder realitzar el
dinar inclòs. Finalment arribarem a Santillana del Mar, un dels municipis més bells i rics
culturalment de Cantàbria. Farem la visita de la vila amb el nostre guia, ens instal·larem al
Parador de Santillana del Mar, i gaudirem del sopar.

DÍA

5
SANTILLANA DEL MAR – SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR

Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui el dedicarem a conèixer la ciutat de Santander, però abans
farem una parada al Museu d'Altamira, que ofereix l'oportunitat de conèixer, gaudir i
experimentar sobre la vida dels que van pintar i van habitar la cova d'Altamira. Finalitzada la
visita, iniciarem el nostre camí direcció Santander, on gaudirem de la visita de la ciutat,
començant pel Palau de la Magdalena, antiga residència reial i actual seu principal de la ciutat
de conferències, exposicions, certàmens musicals ... etc. Farem també una panoràmica del
Sardinero i del centre de la ciutat. Disposarem de temps lliure per dinar i tornarem a l'hotel per
la costa, aturant per admirar el far de Cap Major. Sopar a l'hotel i allotjament.

Parador de Gijón Parador de SantillanaExcursions

Parador de Santillana Parador de SantillanaExcursions
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DÍA

7
LIMPIAS – SANTANDER – BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. Començarem la nostra ruta de tornada començant per Laredo, una de les
quatre viles marineres. Quedarem impressionats amb la seva excepcional naturalesa: d'una
banda, la platja del Regatón, que es desplega en l'àrea interna de la ria de Treto; en l'altre, el
fantàstic conjunt de platja i dunes que forma l'anomenada "Salve", davant el mar Cantàbric, i
que té el distintiu de "Q" de qualitat. Farem la visita a peu de la vila i sortirem direcció Santoña,
on podrem gaudir d'una visita a una conservera d'anxoves i una visita de el centre de la vila i el
seu passeig marítim. Tindrem temps lliure per dinar a la ciutat i continuarem el nostre trasllat a
l'aeroport de Santander per prendre el vol de tornada a Barcelona.

DÍA

6
SANTILLANA DEL MAR – CABARCENO – LIERGANES – LIMPIAS

Esmorzar a l'hotel. El matí d'avui està dedicada a descobrir Cabárceno, un parc de natura
que acull gairebé 120 espècies animals dels cinc continents. No és un zoològic convencional
ni un parc natural, és un espai naturalitzat per la mà de l'home, a partir de la bellesa primitiva
del seu paisatge càrstic, sobre una antiga explotació minera a cel obert. Tindrem el dinar
inclòs al parc de Cabárceno.

A la tarda, ens dirigirem cap a Liérganes, on farem una visita a el poble muntanyenc de
Librasen. Finalitzada la visita, continuarem cap a Limpias, ens allotjarem al Parador de Limpias
i tindrem el sopar inclòs.

Parador de Santillana Parador de LimpiasExcursions

Parador de Limpias BarcelonaSantander
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VOLS

Data Des de Fins Nº Vol H. Sortida H. Arribada

21/11/2021
28/02/2022
21/11/2022

BARCELONA ASTURIAS (OVD) VY1579 12:25 14:00

26/11/2021
06/03/2022
26/11/2022

SANTANDER BARCELONA VY1591 17:55 19:10

HOTELS PREVISTOS

Data Hotel Ciutat

Primera nit Parador de Ribadeo RIBADEO

Segona i tercera nits Parador de Gijón GIJÓN

Quarta i cinquena nits Parador de Santillana Gil Blas SANTILLANA DEL MAR

Sisena nit Parador de Limpias LIMPIAS

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 15 persones. En el supòsit que no s'assoleixi el nombre mínim, l'Organitzador avisarà de la possible cancel·lació de la

sortida o la possibilitat de mantenir els efectes amb un suplement, amb una anticipació de 15 dies abans de la sortida.

• La confirmació de la reserva queda realitzada en el moment del pagament de el dipòsit.

• Cal disposar del DNI en vigor en els viatges dins de la Unió Europea. En el cas que sigui necessari disposar de passaport, aquest ha de tenir una data de caducitat

de, al menys, 6 mesos. Consultar amb ServiTravel per conèixer la necessitat de visat i el tràmit d’aquest segons la destinació.

• Canvis i cancel·lacions: Les despeses generades per qualsevol canvi en la reserva es veuran reflectides en l'últim pagament i seran comunicades en el moment que

el canvi sigui efectiu. La indemnització a abonar en cas de cancel·lació de la reserva serà d'un màxim del 10% del total de la reserva en concepte de despeses de

gestió més les despeses reals que es generin de la cancel·lació de la mateixa.

• Per a qualsevol informació per a persones amb mobilitat reduïda, contacti directament amb ServiTravel.
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RECEPCIÓ: 
• Check in on line.
• Mampara de protecció als mostradors.
• Reducció de documents i desinfecció estricta dels que es lliuren.
• Mascarillas y gel hidroalcohólico a disposición de los clientes.

HABITACIONS:
• Desinfecció profunda amb productes viricides.
• Reforç de la neteja en superfícies amb contacte frecuent.
• Precinte de desinfecció en los dispensadores i el telèfon.
• Llençols i tovalloles rentades a alta temperatura.

ESPAIS GASTRONÒMICS:
• Buffet d’esmorzars amb racions individuals. Oferta calenta a la carta.
• Major distància entre les taules idesinfecció de las cartes abans de cada ús.
• Rentat de les vaixelles a més de 80 graus.
• Estotjat de coberts després de cada rentat.

CUINES, MAGATZEMS, ZONES DE PERSONAL: 
• Control exhaustiu en la recepció de mercaderies i neteja diària de magatzems.
• Desinfecció continua de las eines i les superfícies de cuina.
• Rentat diari d’uniformes a alta temperatura.
• Ús de mitjans de protecció per part de tot l’equip de Paradors.

GARANTIA:
ServiTravel complirà amb la normativa actualitzada dels viatges combinats i amb aquelles altres
que poden ser imposades per les autoritats competents en cada moment i en cadascuna .

ASSISTÈNCIA COVID:
Disposem d’una assegurança de cancel·lació que inclou el motius provocats per la COVID19.

Seguretat COVID-19 en sortides a Paradors
La nostra màxima és seguir viatjant assegurant el compliment i efectivitat de les mesures sanitàries, en 
definitiva gaudir de les sortides viatjant segurs


