
 

 

 

 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1º DIA: ORIGEM – SANXENXO – O GROVE – LA TOXA 
Saída dos locais e hora indicados em direcção a SANXENXO, com paragens pelo 

percurso para o pequeno – almoço (não incluído). Chegada ao hotel e acomodação. 

Almoço (incluído). Pela tarde, visita ao GROVE, capital do marisco e vila conhecida 

por ter o principal porto produtor de mexilhões em Espanha. Aqui embarcamos num 

catamarã (incluído) que nos levará pela ria de Arousa, mostrando-nos as «bateas» 

lugar onde se cultivam os mexilhões, vieiras, ostras etc. Para além, de desfrutarmos 

da travessia, serão servidos mexilhões e gambas com vinho da região. Mais tarde, 

visita à ILHA DELA TOJA onde teremos a oportunidade de ver a Capela da Concha 

de Vieira e de efetuar compras na Fabrica de Mananciais de la Toxa. Regresso ao 

hotel, jantar e alojamento. 

 

 
2º DIA: SANTIAGO DE COMPOSTELA – VIGO - ORIGEM 
Pequeno-almoço no hotel e saída com destino a SANTIAGO DE COMPOSTELA, o 

maior centro peregrino de Espanha e Património da Humanidade. Aqui visita à 

Catedral do Apóstolo Santiago, onde repousam os seus restos também famosa 

pelo seu Pórtico da Glória. Almoço num restaurante da cidade (incluído). Pela 

tarde, tempo livre para atividades de carater pessoal. Segue-se viagem em direção a 

VIGO para passear e fazer compras pelo seu Centro Histórico que se destaca pela 

predominância de pedras tanto nas construções quanto nas ruas, característica 

encontrada em praticamente toda a Galiza. O Mercado da Pedra, a Plaza de la 

Constitución entre outros. 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. Hotéis seleccionados, Seguro de 
responsabilidade Civil Tranquilidade  
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 formalizar 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 paga pelo menos 15 dias antes do início dos 
nossos serviços. A excursão só se realiza com O mínimo de 40 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do início da viagem.  

 


