900 89 77 77

www.ServiTravel.es

Carrer Balmes 89, 4-4
08008 Barcelona

Tresors de Galicia i les
seves Ries 1.550€

p.v.p per persona

Sortides: 17 d’octubre de 2021
7 de març i 14 de novembre de 2022

7 dies / 6 nits

Expliquen que les Ries de Galícia, aquests llargs braços de mar que penetren terra endins, són
l’empremta dels dits de Déu que, després de crear el món, va recolzar aquí la seva mà per a descansar.
I potser sigui cert, ja que en els seus intricats 1.498 km de costa, les ries constitueixen un fenomen
singular, un regal del cel... per a gaudir de la terra. Cada ria gallega és un refugi que acull tot un món de
riqueses naturals, de paisatges amb una història per explicar.
Penya-segats i platges d'aigües tranquil·les, vinyes i pinedes, pobles mariners, ports esportius, pazos
amb jardins a la vora de l'aigua i una esplèndida gastronomia amb gust de mar.

Perquè t’encantarà:
• Coneixeràs Santiago de Compostel·la, una
ciutat declarada Patrimoni de la Humanitat
gràcies a la seva bellesa monumental,
extraordinària conservació i per ser meta d'una
mil·lenària ruta de peregrinació: el Camí de
Santiago, que des del segle IX va transformar
aquest paratge en punt de trobada de la fe i el
pensament del món occidental.
• Passejaràs per Cambados, un preciós poble
mariner ple d'història i declarat Bé d'Interès
Cultural.

• Descobriràs Baiona, turística, marinera i
protegida del mar obert per una preciosa badia.
En 1493 la Caravel·la Pinta va arribar a Baiona
per donar la notícia de la descoberta d'Amèrica i
d'allí es va estendre a la resta d'Europa.
• Et sorprendràs davant una de les fronteres més
interessants, perquè tant Tui (Espanya) com
Valença do Minho (Portugal) amaguen
monuments i paisatges impressionants. La
frontera natural que separa els dos països és el
riu Miño.
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Serveis inclosos

Serveis no inclosos

• Vol Barcelona – Santiago de Compostela / Vigo –
Barcelona

• 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 €

• Guia acompanyant des de l’aeroport de Santiago fins
l’aeroport de Vigo.

• Suplement individual 425€

• Trasllats aeroport – hotel – aeroport

• Begudes no incloses en dinars/sopars

• Beguda de benvinguda tipus suc al Parador de Santiago.

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

• Allotjament en Paradors Nacionals en règim de mitja
pensió (esmorzar i sopar)
• Tour gastronòmic a Santiago
• Dinar en restaurant a Pontevedra
• Visites incloses:
- Santiago de Compostela
- Cambados
- Combarro
- Pontevedra
- Baiona
- A Guarda
- O Rosal
- Valença Do Minho
- Tui
- Vigo
• Entrades incloses:
- Visita a la Catedral de Santiago, amb radioguia
inclosa

- Pòrtic de la Gloria
- Visita al Pazo de Rubianes amb tast de vi
- Passeig en catamarà per la ria d’Arousa, amb
degustació de musclos
- Monestir d’Armenteira
- Visita al Castell de Soutomaior
- Pujada al Monte Santa Tecla
- Visita a celler amb degustació de vi a O Rosal
- Visita a la Catedral de Tui
- Museu Quiñones de León
• Assegurança d’assistència en viatge bàsic. Més
informació a: http://www.servitravel.es/caixabank/es/savb/

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
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Barcelona
DÍA

1

Santiago de Compostela

BARCELONA – SANTIAGO DE COMPOSTELA
Presentació a l'aeroport de Barcelona, assistència personalitzada i reunió de grup per sortir en
el vol direcció a Santiago de Compostel·la. A la nostra arribada la nostra guia acompanyant
ens estarà esperant per fer el trasllat inclòs fins al Parador de Santiago. Gaudirem d'una
beguda de benvinguda com a cortesia i després d'instal·lar-nos a les nostres habitacions
tindrem el sopar inclòs.

Santiago de Compostela
DÍA

2

3

Cambados

SANTIAGO DE COMPOSTELA – CAMBADOS
Esmorzar a l'hotel. Ens trobarem amb el guia a la recepció de l'hotel i ens traslladarem en
autocar cap a Monte do Gozo per tenir la possibilitat de realitzar un tram simbòlic del Camí de
Santiago recorrent a peu els últims quilòmetres, des de Monte do Gozo fins arribar a la Plaça
de l'Obradoiro. Per als qui no vulguin fer el trajecte a peu, el nostre autocar a disposició els
podrà acostar a fi de trajecte i esperar allà a la resta del grup. Continuarem realitzant la visita al
Pòrtic de la Glòria, l'entrada occidental de la catedral romànica, ideada per l'enginy del Mestre
Mateo. A continuació, tour gastronòmic en el qual es farà un recorregut a peu pel casc
històric visitant també el mercat, i durant el qual s'aniran degustant plats de la gastronomia
gallega. A la tarda, temps lliure per descansar o anar de compres per la ciutat, i posteriorment
ens traslladarem al Parador de Cambados, on ens instal·larem a les nostres habitacions i
tindrem el sopar inclòs..

Cambados
DÍA

Parador de Santiago

Excursiones

Cambados

CAMBADOS – RIAS BAIXAS – SALNÉS – CAMBADOS
Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui el dedicarem a conèixer les Ries Baixes mitjançant una
excursió de dia complet. Començarem per Cambados, vila senyorial i capital del vi Albariño,
on realitzarem una visita guiada. A continuació, ens dirigirem a O Grove per fer una passejada
en catamarà per la ria d'Arousa, durant el qual ens serviran una degustació de musclos a bord.
Temps lliure per dinar a O Grove, coneguda com la capital del marisc. Posteriorment, sortirem
en panoràmica passant per la platja A Lanzada i tot seguit visitarem el Monestir de
Armenteira, antic monestir circens habitat per una comunitat de monges del mateix orde.
Seguidament, ens dirigirem a Pazo de Rubianes, per realitzar una visita acompanyats pel
personal de la finca, passejar pels seus jardins i finalitzar amb una degustació de vi. Retorn a
l'hotel, sopar i allotjament.
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Cambados
DÍA
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Baiona
DÍA

5

Excursiones

Baiona

CAMBADOS - PONTEVEDRA - BAIONA
Esmorzar a l'hotel. Començarem la nostra ruta dirigint-nos cap Combarro, estampa típica de
'cruceiros' i “hórreos” immersos gairebé al mar i que té la denominació de conjunt històricartístic. Seguidament visitarem Pontevedra, en el fons de la ria del mateix nom, i a la vora del
riu Lérez. El seu casc històric, d'origen medieval, destaca pel seu bon estat de conservació.
Dinarem en un restaurant local a Pontevedra, i a la tarda, continuació de la ruta amb la visita al
Castell de Soutomaior on, a més de visitar el Castell podrem visitar també els seus jardins.
Finalment, ens dirigirem a Parador de Baiona per instal·lar-nos en les nostres habitacions i
tindrem el sopar inclòs.

Excursiones

Baiona

BAIONA - GALICIA MERIDIONAL - BAIONA
Esmorzar a l'hotel. El dia d'avui el dedicarem a conèixer la zona de Galícia Meridional. Al matí
visitarem Baiona, bella vila marinera coneguda principalment pel castell de Mont-real, antiga
fortalesa avui Parador Nacional de Turisme, per la seva col·legiata romànica de S. XIII i per ser
el port al què va arribar després del seu periple la caravel·la La Pinta, una de les tres
embarcacions amb què Cristóbal Colón va descobrir Amèrica. El seu port alberga a nombroses
embarcacions, que li donen un vistós aspecte, i serveix de base per a la regata Príncep
d'Astúries. A continuació, sortida en direcció A Guarda, població més meridional de Galícia, i
després de la visita a aquesta vila, pujarem a la Muntanya Santa Tecla amb excepcionals
miradors sobre la desembocadura del Miño a l'oceà atlàntic. Continuarem cap a O Rosal,
territori que gaudeix d'un clima i unes condicions òptimes per a les activitats vitivinícoles. Els
vins d'O Rosal estan inclosos en la Denominació d'Origen "Rias Baixas", així doncs, visitarem
un celler de referència de la DO RIAS BAIXAS amb un tast degustació dels seus vins. Dinar
lliure i a la tarda tornarem a Baiona on disposarem de temps per conèixer la ciutat al nostre
aire o bé per realitzar compres. Sopar al Parador de Baiona i allotjament.
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Baiona
DÍA
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Tui
DÍA

7

Excursiones

Tui

BAIONA – VALENÇA DO MINHO - TUI
Esmorzar a l'hotel. Iniciarem el camí dirigint-nos cap Valença do Minho, en terres
portugueses, que ofereix un encantador i colorit enclavament històric artístic i que va ser la
meca comercial a la qual els espanyols anaven a comprar articles, sobretot tèxtils, molt
econòmics. Avui segueix sent un preciós gran basar, que ha ampliat la varietat dels seus
productes i també la gamma de preus, que s'han aproximat als espanyols. La fortalesa de
Valença do Minho és el correlat de la de Tui a l'altre costat del riu. Després de la visita a la vila,
disposarem de temps lliure per dinar, i a la tarda tindrem la possibilitat de realitzar un tram
simbòlic del Camí de Santiago (Camí Portuguès) des Valença do Miño fins Tui, creuant el Pont
Internacional del Rio Miño que separa Espanya i Portugal. Per als qui no vulguin fer el trajecte
a peu, el nostre autocar a disposició els podrà acostar a fi de trajecte i esperar allà a la resta
de el grup. Un cop arribem a Tui, visitarem la seva Catedral i el seu casc històric de pedra,
declarat conjunt històric-artístic, que conserva restes de l'antiga muralla i és fascinant amb
"rues" que cauen cap al riu i amb placetes, mirador sobre el país veí . Trasllat a Parador de
Tui, sopar i allotjament.

Vigo

Barcelona

TUI - VIGO - BARCELONA
Esmorzar a l'hotel. Al matí ens dirigirem a Vigo per realitzar una visita guiada a la ciutat.
Visitarem també el Museu Quiñones de León, que alberga una de les millors col·leccions
permanents de pintura gallega, així com una interessant secció d'arqueologia. A més de la
seva declaració com a monument historicoartístic, el museu, les seves col·leccions, jardins i el
Parc de Castrelos, estan declarats bé d'interès cultural. Finalment ens traslladarem a l'aeroport
de Vigo per prendre el nostre vol de tornada a Barcelona.
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VOLS
Data
17/10/2021
07/03/2022
14/11/2022
23/10/2021
13/03/2022
20/11/2022

Des de

Fins

Nº Vol

H. Sortida

H. Arribada

BARCELONA

SANTIAGO

VY1673

16:20

18:00

VIGO

BARCELONA

VY1705

16:25

18:10

HOTELS PREVISTOS
Data

Hotel

Ciutat

Primera nit

PARADOR DE SANTIAGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Segona i tercera nit

PARADOR DE CAMBADOS

CAMBADOS

Quarta i cinquena nit

PARADOR DE BAIONA

BAIONA

Sisena nit

PARADOR DE TUI

TUI

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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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

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.

ESPACIOS 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.
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