
900 89 77 77 www.ServiTravel.es
Carrer Balmes 89, 4-4
08008 Barcelona

Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

Sortides: 3 d’octubre de 2021

26 d’abril, 10 de maig i 28 de juny de 2022

21 de setembre i 3 d’octubre de 2022

• Et quedaràs meravellat amb el Cabo de Peñas i els

seus impressionants penya-segats. I alhora

coneixeràs el seu Faro, el més important i de més

abast d'Astúries.

• T'enamoraràs de Cudillero, considerat un dels

pobles més bonics i amb encant d'Astúries.

• Et sorprendrà la Cova de la Verge de Covadonga

per la seva senzillesa, al mateix temps que per la

seva originalitat. Lluny de la grandiositat, el refugi

natural de la Santina et resultarà acollidor, càlid i fins

i tot coqueto, com si es tractés d'una petita llar amb

vista a les muntanyes asturs.

• Coneixeràs Tazones, un lloc amagat de la costa,

com si d'un port de corsaris es tractés. una successió

de sorprenents racons escalonats i de vius colors.

• Entendràs el motiu pel que Villaviciosa va enlluernar

fa cinc segles a l'emperador Carles V en el seu

primer desembarcament espanyol

• T'endinsaràs en els Pics d'Europa, un clàssic per a

sentir els batecs del cor d'Astúries

6 dies / 5 nits

Perquè t’encantarà:

Un paradís natural a l'abast de la teva mà.

Per terra, mar i aire. No importa la porta d'entrada. La visió orgullosa de l'escarpada Serralada Cantàbrica, del

perfil ondulant de les seves verdes valls i de l'abrupte perfil de la seva costa que cau al Cantàbric, una mar d'intens

blau, captiva abans fins i tot de posar un peu a Astúries.

És només un aperitiu d'una experiència per a la qual es necessiten els cinc sentits. Sense ells no es pot assaborir

la seva gastronomia, enlluernar-se amb la seva arquitectura, respirar la seva naturalesa, escoltar el batec del seu

cor urbà o gaudir de la seva hospitalitat.

Ens hi acompanyes?

Astúries: 
Costa Verda 890€

p.v.p per persona



Organització tècnica i formalització de reserves: ServiTravel Worldwide Holidays GC-004162 CaixaBank és aliena als termes i condicions d’aquesta promoció, i a 
les relacions comercials o contractuals que d’ella es derivin, limitant-se a facilitar l’accés a les mateixes. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació 
relacionada amb la promoció, truqui al 900 89 77 77 
ServiTravel està situada al carrer Balmes, 89 de Barcelona. CIF: B63913586

Serveis inclosos

• Grup reduït, màxim 25 persones

• Vols Barcelona – Astúries – Barcelona

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Servei d'autocar exclusiu segons programa

• Guia acompanyant des de l'inici del circuit a Gijón

• 5 nits d'allotjament en Hotel 3* cèntric

• 5 esmorzars, 4 dinars i 1 sopar

• Visites a:

• Panoràmica d'Oviedo amb guia local i entrada a la 

catedral i tresor

• Entrada a Sant Julián de los Prados

• Panoràmica de Gijón amb guia local

• Visita Universitat Laboral de Gijón amb entrada

• Excursió Cabo Peñas, Luanco i Candás

• Excursió Pics d'Europa

• Visita Cangas de Onís amb guia local

• Excursió Tazones, Villaviciosa i Lastres

• Visita Celler de sidra amb degustació

• Visites guiades per guies oficials

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic i cobertures

COVID. 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 per 26€

• Begudes en dinars / sopars

• Suplement Individual 215€

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

HOTELS I RESTAURANTS:
• Check-in. Aforament controlat en la zona de recepció. Les claus

de les habitacions seran desinfectades abans del seu lliurament.
• Neteja. Dispensadors de gel hidroalcohòlic a casa pis i a les

entrades i sortides
• Menjadors. Es prioritzarà l'ús d’estovalles d’un sol us. Es retiraran

els elements decoratius i d’autoservei (tovallons, setrilleres, etc.)
i es substituiran per monodosis a petició dels viatgers. Els serveis
de buffet es faran en emplatats individuals i tapats

• Zones comunes. S'informarà de les mesures implementades i les
pautes a seguir. Ascensors amb reducció de la capacitat.

• Habitacions. Desinfecció diària de les habitacions, interruptors,
comandaments, etc. Garantia de desinfecció de la roba i llençols.
Es reduiran els objectes decoratius i tèxtils.

AUTOBUSOS:
• Aforament limitat, mantenint una fila lliure entre passatgers
• Material higiènic. Els autobusos estan equipats amb dispensadors

de gel hidroalcohòlic i material de protecció addicional.
• Neteja i desinfecció. Els autobusos es netegen i desinfecten

diàriament.
• Equipatge. Exclusivament el conductor, equipat amb mascareta i

guants, serà l’encarregat de la col·locació de l’equipatge,
desinfectat abans de la carrega a la bodega de l’autobús.

• Accés i seients. L’accés a l’autobús es realitzarà ordenadament
per la porta posterior i el viatgers ocuparan la mateixa plaça
durant tot el viatge.

GUIES:
• Informació. Els guies donaran informació de l protocols i normes

de seguretat aplicables durant el viatge.
• Temperatura. Es prendrà la temperatura a tots els viatgers

diàriament abans de pujar a l’autobús.
• Emergències. Suport als viatgers per qualsevol emergència que

es pugui produir

VISITES:
• Auriculars. Utilització d’audioguies amb auriculars individuals

d’un sol us.
• Entrada. Garantia d’accés sense cues als museus i monuments.
• Aforament. Visita de museus i monuments que disposin d’un

control d’aforament adequat.
• Mascaretes. Us obligatori de mascaretes en tots els recintes

tancats i informació de les mesures especifiques en cada visita

Seguretat COVID-19

http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/
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DIA

1
BARCELONA – ASTÚRIES – CABO PENÑAS – LUANCO – CANDÁS - GIJÓN

Presentació a l’aeroport i sortida cap a Astúries en vol de línia regular. Recollida d'equipatge i

trobada amb el nostre guia per a sortir en direcció cap al Cabo Peñas, impressionants penya-

segats de 100 metres d'altura, amb unes vistes meravelloses.

En el cap es troba el Faro de Peñas, el més important i de més abast de tota Astúries.

Continuarem cap a Luanco, la vila marinera més pròxima a Peñas, ofereix una estampa

idíl·lica tant per terra com per mar. Recòndit port i belles platges, i una església que gairebé es

banya al Cantàbric. Seguirem cap a la vila marinera de Candás, capital del consell de Carreño

i coneguda pel seu tradicional festival de la sardina. Dinar. Gaudirem d'un espai de temps

lliure per a passejar pel passeig marítim, el far o el Centre d'Escultura Museu Antón. A l'hora

acordada ens traslladarem al nostre hotel situat a Gijón. Sopar i allotjament

DIA

2
GIJÓN – CUDILLERO - GIJÓN

Esmorzar a l'hotel. Acompanyats del nostre guia local, ens dirigirem al centre per a conèixer,

el Barri de Cimadevilla, amb l'església de Sant Pere i les Termes Romanes, que formen part

del patrimoni cultural de la ciutat. Gaudirem de magnífiques vistes de la ciutat i dels Penya-

segats del Cantàbric des del Mirador del Parque de la Providencia, així com des del

Monument Elogio del Horizonte, de l'escultor basc Eduardo Chillida. Seguirem la visita amb

l'edifici més representatiu de la ciutat, la Universitat Laboral, situada a uns 3 km del centre

urbà i construïda entre 1946 i 1956, és l'edifici més gran d'Espanya amb categoria de Bé

d'interès cultural. A continuació, ens dirigirem a Cudillero, un dels pobles mariners més bonics

i amb encant d'Astúries. Dinar. Cudillero, com si es tractés de la Roma Clàssica, està

disposat com un amfiteatre, on les cases de colors serien les llotges i els carrers i les places,

l'escena, per a desembocar tot el conjunt en el mar, bressol de naixement d'aquesta localitat.

Retorn a Gijón. Allotjament

Barcelona GijónAsturias LuancoCabo Peñas Candas

Gijón GijónCudillero
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DIA

3
GIJÓN – PICS D'EUROPA - GIJÓN

Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el dia dirigint-nos a Covadonga, l'espectacular paisatge fa que

valgui la pena la pujada fins al Santuari, un dels més importants centres marians de la

península, on visitarem la instal·lació i la famosa cova on es troba la imatge de la verge la

Santina, patrona d'Astúries, el complex monumental és ampli, a més de l'esmentada cova val

la pena la visita de la basílica. Visita als llacs de Covadonga (depenent de les condicions

climatològiques). A continuació, ens dirigirem a Cangas de Onís. Dinar típic. Visita amb guia

oficial d'aquesta població presidida pel monumental pont medieval que serà per sempre el

símbol de la Reconquesta en la qual realitzarem al costat d'un guia oficial una visita. Retorn a

l'hotel. Allotjament

DIA

4
GIJÓN – OVIEDO – GIJÓN

Esmorzar a l'hotel. Sortida cap a Oviedo on a la seva entrada realitzarem una parada per a

conèixer, San Julián de los Prados, obra preromànica més antiga i de major grandària de tota

Espanya, i que ha estat declarada Patrimoni Artístic i Patrimoni de la Humanitat. Seguirem

al centre per a realitzar amb guia local la visita de la capital del Principat, amb un centre

històric en el qual destaca la Catedral amb la seva barreja d'estils: preromànic, romànic i gòtic i

la seva cambra santa, manada construir per Alfons II (entrada inclosa), la seva plaça amb

l'escultura de la Regenta, el Campo San Francisco, la plaça del Fontan, edifici històric de

l'antiga Universitat, el Teatre Campoamor, on es lliuren els premis Princesa d'Astúries, és un

altre de les icones de la població. Dinar en un típic “llagar”. Tarda lliure per a continuar

coneixent el centre històric de la ciutat i el seu eix comercial. A l'hora acordada retorn a Gijón.

Allotjament

Gijón GijónPicos de Europa

Gijón GijónOviedo
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DIA

5
GIJÓN – TAZONES – VILLAVICIOSA – LASTRES - GIJÓN

Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el dia visitant Tazones, població que guarda l'essència del

llogaret asturià. És l'únic port asturià amb caràcter imperial ja que forma part de les rutes

imperials de Carles V a Europa i va ser el primer que va conèixer l'emperador Carles V en el

seu primer viatge a la Península, en setembre de 1517. Aquest fet històric, recreat pels veïns

de la zona cada mes d'agost, en una cita que està declarada d'Interès Turístic. Després

visitarem Villaviciosa, popularment coneguda com “La Vila” i coneixerem un celler de Sidra

(visita amb degustació inclosa). A la tarda, sortirem cap a Lastres, que ostenta el guardó de

“Poble Més bonic d'Espanya”. Abans de partir, ens acostarem al Mirador i Capella de Sant

Roque on podrem observar una magnífica vista d'aquest poble pesquer i de la Serra del

Sueve. Retorn a l'hotel. Allotjament

DIA

6
GIJÓN - BARCELONA

Esmorzar a l'hotel. A l'hora prevista ens traslladarem a l'aeroport per a prendre el vol de retorn

a la nostra ciutat d'origen.

Gijón Barcelona

Gijón GijónTazones LastresVillaviciosa
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HOTEL PREVIST

Hotel Ciutat

TRYP REY PELAYO 3* GIJÓN

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.

VOLS

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

Anada Barcelona Oviedo VY1573 6:50 8:25

Tornada Oviedo Barcelona VY1574 9:00 10:30


