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Sortida: 5 d’octubre de 2021

3 de maig, 9 de juny, 15 de setembre

i 5 d’octubre de 2022

• Assaboriràs l'elegància d'estil Belle Époque de

Santander, la capital de Cantàbria, un lloc

captivador que ha sabut treure partit de la seva

ubicació en el costat nord de la seva bella

badia.

• 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".

• Coneixeràs Comillas, on el famós arquitecte

Gaudí va deixar la seva empremta modernista

en un fantasiós i colorista palau anomenat El

Capricho de Gaudí.

• Descobriràs Liérganes, un destí ideal per a

passejar als qui agradin dels mites i llegendes.

Encara que hi ha molts indefugibles, el del

“Home Peix” és un dels més característics. I

també uns dels llocs d’Espanya amb la millor

xocolata amb xurros.

5 dies / 4 nits

Perquè t’encantarà:

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.

Deixa't atrapar durant 5 dies per l'encant de la paisatgística rural i costanera de Cantàbria.

Cantàbria inesperada, 
comunitat de 
naturalesa 755 €

p.v.p per persona
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Serveis inclosos
• Vol Barcelona - Santander - Barcelona

• Serveis de trasllats i autocar exclusiu per al grup segons

programa

• Guia acompanyant des de l'inici i durant tot el viatge.

• 4 nits d'allotjament en hotel de 4 *

• 4 esmorzars i 3 dinars

• Taxes d'aeroport

• Totes les visites esmentades al llarg del viatge

• Panoràmica de Santander amb guia local

• Passeig amb vaixell per la badia de Santander

• Telefèric de Fuente De.

• Assegurança d’assistència en viatge bàsic i cobertura 

COVID. Més informació a: 

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

Serveis no inclosos

• Consulte directamente con ServiTravel en caso de 

necesitar transporte regular  desde sus ciudades de 

origen.

• Contratación de un seguro de cancelación incluyendo 

Fuerza Mayor  por 26 €.

• Suplemento Individual 175 €

• Nada que no esté especificado en el apartado 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
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DIA

1
BARCELONA – SANTANDER

Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per a sortir
en el vol amb destinació a Santander. A l'arribada iniciarem una Visita panoràmica d'aquesta
meravellosa ciutat, grandiosa en totes les seves facetes, sorprenent per la seva bellesa, amb
el mar i la muntanya com a protagonistes: El Palau de la Madalena en la desembocadura de la
badia, la platja del Sardinero, el Centro botín, etc. Dinar. A la tarda efectuarem un agradable
passeig amb vaixell per la badia per a albirar algunes de les seves platges més famoses com
la de Somo i gaudir de les vistes d'aquesta zona. Allotjament.

DIA

2
SANTANDER - SAN VICENTE DE LA BARQUERA - COMILLAS - SANTILLANA DEL MAR
– SANTANDER

Esmorzar. Sortirem amb direcció cap a la bella localitat de San Vicente de la Barquera.
Disposarem de temps en alguns dels punts clau des d'on s'aprecien les millors vistes d'aquest
poble tan pintoresc. Continuarem dirigint-nos a Comillas on coneixerem el seu centre històric,
el Capritx de Gaudí, la Universitat, el seu imponent cementiri, les seves platges… Dinar. A la
tarda visitarem la bonica localitat de Santillana de la mar, de gran interès històric artístic, una
de les principals destinacions turístiques de Cantàbria, la qual ens oferirà un passeig de conte.
Retorn a Santander. Allotjament.

Barcelona Santander

Santander SantanderSan Vicente de la 
Barquera

Santillana del marComillas
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DIA

3
SANTANDER - LAREDO - CASTRO URDIALES - LIÉRGANES – SANTANDER

Esmorzar. Aquest matí el dedicarem a conèixer la Vila de Laredo, una de les destinacions

turístiques més populars de Cantàbria, situada en una badia d'especial encant. La seva

història li ha fet sempre ser un punt d'importància política i comercial en la zona. No hem de

perdre'ns La Puebla Vieja i el Arrabal, declarats conjunt històric artístic. Continuarem cap a

Castro Urdiales. Dinar. Aquesta Vila marinera pot presumir d'una ubicació de gran bellesa i

d'una llarga història, en la qual es poden trobar, vestigis prehistòrics, vincles amb l'Imperi romà,

i atractius avui dia d'època medieval com l'Església de Santa María, i el castell medieval avui

convertit en far que són el principal punt de trobada per a veïns i turistes. De retorn a

Santander farem una parada en la petita població de Liérganes. En ella descobrirem la

Llegenda de l'Home-Peix, mentre fem una passejada pels seus carrers d'arquitectura

classicista dels segles XVII i XVIII. Els seus petits comerços estan replets de productes típics

de Cantàbria. Retorn a Santander. Allotjament.

DIA

4
SANTANDER - PICOS DE EUROPA - POTES - SANTANDER

Esmorzar. Iniciarem el dia rumb cap a Fuente Dé, a l'arribada agafarem el telefèric que ens
endinsarà en els Pics d'Europa, les més altes i icòniques muntanyes de la serralada
Cantàbrica, oferint-nos una experiència de molta altura. Salvarem un desnivell de 753 metres i
gaudirem d'unes vistes espectaculars des del Mirador del Cable. Continuació cap a Potes,
preciós poble de carrerons empedrats i gran patrimoni, religiós, civil i popular. En ell, tindrem
l'oportunitat de poder degustar una de les seves especialitats, el “cocido lebaniego”. Retorn a
Santander. Allotjament.

Santander SantanderLaredo LiérganesCastro Urdiales

Santander SantanderPicos de Europa Potes
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VOLS

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

Anada BARCELONA SANTANDER VY1592 07.20 08.40

Tornada SANTANDER BARCELONA VY1591 18.05 19.20

HOTELS PREVISTOS

Hotel Ciutat

Hotel SANTEMAR 4* 

(o similar)
SANTANDER

17/6/2019

CONDICIONS PARTICULARS PER A CONTRACTAR EL VIATGE:
• Les sortides són garantides amb un mínim de 20 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.

DIA

5
SANTANDER – BARCELONA

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

retorn a Barcelona.


