
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     

 
 
 
1º DIA – ORIGEM – VILA NOVA DE CERVEIRA – VALENÇA – VIGO – TUI - VALENÇA 
Saída dos locais e hora indicados em direção a VILA NOVA DE CERVEIRA, uma lindíssima Vila 
Minhota, sede de concelho, bem na região Norte, debruçada sobre o Rio Minho. As suas várias casas 
apalaçadas, brasonadas e típicos solares minhotos concedem-lhe um tom senhorial, que denota a 
importância e poderio económico ao longo dos séculos, enriquecendo a beleza da vila, envolta ela 
própria num ambiente idílico de montanhas verdejantes e copiosos cursos de água. Visita ao seu 
Aquamuseu (entrada incluída), museu que tem como temática o Rio Minho, desde a nascente até à 
foz. O conjunto de aquários está ordenado de forma a permitir uma viagem ao longo de todo o rio, 
começando em Lugo, (Espanha) e terminando na foz, em Caminha. Saída em direção a Valença para 
almoço no hotel. Pela tarde, viagem até CANGAS, para Travessia de Barco do povoado de 
Cangas até Vigo (incluído), um dos passeios turísticos que não pode perder na Galiza. Continuação 
por VIGO, situado num paraíso natural. Na cidade pode passear pela cidade velha, visitar o mercado 
de A Pedra, a Catedral ou o Monte de O Castro que se encontra no centro da cidade, um emblema 
da cidade. Continuação por TUI, famosa por ser a porta de entrada a Espanha para aqueles que 
fazem o caminho português em direção a Santiago de Compostela. Visita ao seu Centro Histórico, 
repleto de construções que demonstram a forte religiosidade do povo galego e também, o Paseo da 
Corredera, principal rua de Tui que se converteu no principal local de ócio da cidade, pois é cercada 
de bares, restaurantes e locais para os turistas apreciarem as belas vistas que a cidade proporciona. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.  
 

 
2º DIA – VALENÇA - BAIONA – LA GUARDIA – ORIGEM 
Pequeno-almoço no hotel. Visita à cidade de VALENÇA. Vários monumentos embelezam a cidade 
de Valença, existindo na região várias casas brasonadas, solares minhotos e pequenos palacetes 
que demonstram o seu cariz de Vila fidalga, de importância económica desde cedo, como é o caso 
das Igrejas da Misericórdia, da Colegiada de Santo Estêvão, ou das Capelas Militar do Bom 
Jesus, a de São Sebastião, a de Nossa Senhora da Saúde e a de Nosso Senhor dos 
Esquecidos. Almoço no hotel. Durante a tarde, saída para tour panorâmico pela costa Galega, 
mais concretamente até Baiona, vila tipicamente turística e piscatória. Nesta pequena vila 
salientamos os seguintes locais a visitar: Virgen de la Rocha, Castelo de Moterreal, o Farol e o 
Passeio Marítimo. Continuando até La Guardia que está situado na ponte sudoeste da Galiza, 
com o Rio Minho que a separa do inimigo histórico, Portugal. Vila piscatória que ainda nos dias de 
hoje é o seu maior meio se subsistência. Nesta pequena vila encontramos o muito turístico Monte 
de Santa Tegra. Início da viagem de regresso aos nossos locais de origem. Fim dos nossos 
serviços. 

 

  

 

 
 
 

 
O preço inclui: Viagem de ida e volta em autocarro grande turismo. Estadia em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotel seleccionado, Seguro de responsabilidade civil Tranquilidade, Guia 

acompanhante nos dois dias da viagem.  
O preço não inclui: Tudo o estipulado no programa da viagem como facultativo, opcional ou não incluído como as entradas a museus e monumentos que não figurem como incluído no programa da viagem, o 

suplemento de habitação individual estipulado em 25€ por pessoa e noite. 
Condições Gerais: Os preços deste programa são totais (IVA incluído) e estão sujeitos à possibilidade de serem modificados no momento de formal izar a reserva. A revisão só terá lugar para incorporar 

variações de preço dos transportes, incluído o preço dos carburantes, as taxas e impostos relativos a determinados serviços e tipos de câmbio aplicados a viagem organizada. Oferta condicionada ao 30% da 
quantia no momento de formalizar a reserva, o resto da importância terá que ser abonada pelo menos 15 dias antes do início dos nossos serviços. A excursão só se realiza com um mínimo de 35 participantes – 
o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do início da viagem.  

 

http://galicia.costasur.com/pt/catedral-santiago.html
http://castro.costasur.com/pt/index.html

