
 

 

 

 

 

 

 

 
1º DIA – ORIGEM – COMILLAS – SANTILLANA DEL MAR – SANTANDER - PARQUE DE CÁBARCENO 
Saída dos locais e horas indicados em direção a COMILLAS, majestosa aldeia que adquiriu fama no 
sec.XIX por ser o destino de férias de toda a nobreza espanhola, com um património cultural rico, como é 
exemplo a Universidade Pontifica, o Capricho de Gaudí (uma das poucas obras de Gaudí fora da 
Catalunha) ou o Palácio de Sobrellanos. Continuação da viagem até SANTILLANA DEL MAR, com o seu 
importante património arquitetónico, como por exemplo a Colegiata de Santa Juliana e a sua zona histórica. 
Seguimos por SANTANDER, cidade portuária, com um Porto Comercial e um Porto de Passageiros, situado 
na Estação Marítima. Santander é uma cidade comercial, que vive voltada para o mar, e a sua economia 
baseia-se no comércio marítimo, no transporte de passageiros e no turismo, destacamos ainda a sua cultura 
e as suas praias, como a de El Sardinero. Os seus monumentos mais importantes: Catedral de Santander, 
Faro de Cabo Mayor, Palacete do Embarcadero de Santander. Chegada ao hotel e acomodação. 
Almoço (incluído). Pela tarde, visita ao PARQUE DE CÁBARCENO (entrada incluída), parque natural 
onde podemos ver uma grande variedade de animais de todas as partes do mundo em semi-liberdade, 
assim como todos os tipos de espécies botânicas e minerais. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.    
 
2ºDIA – PICOS DA EUROPA - FUENTE DÉ – POTES - ORIGEM 
Pequeno-almoço e saída com destino aos PICOS DA EUROPA. Em FUENTE DÉ opcionalmente poderá 

subir no teleférico para admirar as vistas desde o mirador do cabo, visita ao Mosteiro de Liébana em Santo 

Toribio, onde se conserva os restos maiores da Cruz de Cristo. Almoço em restaurante em Potes 

(incluído). Pela tarde visita a POTES, capital dos Picos da Europa, onde podemos ver a Torre do Infantado, 

monumento medieval. 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. Estância em regime segundo o indicado no programa de viagem. Hotéis seleccionados, VISITA A Valle Del Pas, Puente Viesgo, Fontibre e Reinosa : Dia Completo, Picos da Europa, Fuente Dé, Mosteiro de Liébana: 
Dia Completo, inclui almoço em restaurante, Parque de Cabárceno: ½ Dia inclui entrada, Comillas ½, Cabuérniga, Barcena Mayor ½ . Guia acompanhante, seguro individual de saúde, Seguro de Responsabilidade Civil Tranquilidade, Acompanhar-se com o cartão Europeu de Saúde. 
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, incluido o preço dos carburantes, as taxas 
e impostos relativos a determinados serviços e tipos de cambio 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 inicio dos nossos serviços. A 
excursão só se realiza com um mínimo de 40 participantes – o número de passageiros deve ser comunicado 10 dias antes do inicio da viagem.  

 

http://cantabria.costasur.com/pt/historia.html
http://playas.costasur.com/pt/index.html
http://santander-virtual.com/monumentos/catedral-de-santander/gmx-niv97-con16.htm
http://santander-virtual.com/monumentos/faro-de-cabo-mayor/gmx-niv97-con18.htm
http://santander-virtual.com/monumentos/palacete-del-embarcadero-de-santander/gmx-niv97-con27.htm

