DO MÉRCORES 4 AO SÁBADO 7 DE
OUTURO DE 2017

PREZO POR PERSOA
EN HABITACIÓN DOBRE

285€

240€

PREZO POR PERSOA
EN HABITACIÓN
INDIVIDUAL

VISITARASE:
-

COMILLAS (CANTABRIA)

PARA MÁIS INFORMACIÓN

-

SANTILLANA DEL MAR

CHAMA AOS TELÉFONOS:

-

LAREDO E SANTOÑA

981686068

-

SANTANDER

981685001

-

POTES

Organiza Concello de Cerceda

VIAXE A CANTABRIA, SANTANDER E POTES

MÉRCORES 4 DE OUTUBRO:
• Saída a hora fixada con dirección a Comillas (Cantabria).
• Xantar en Comillas.
• Pola tarde visitaremos Comillas, unha das localidades máis
emblemáticas de Cantabria facendo parada no Palacio de Sobrellano, a
Universidade Pontificia e o Capricho de Gaudí.
• Chegada ao hotel, reparto de habitacións, cea e aloxamento.

XOVES 5 DE OUTUBRO:
• A mañán almorzo no hotel. A continuación visita a
SANTANDER, cidade famosa polas súas praias,
o casino de Santander e o Palacio da Magdalena
que conta cun pequeno zoo no seu interior.
Tamén no centro da cidade podemos visitar a
catedral de Santander que data do século XX.
• Comida no hotel.

• Pola tarde visitaremos LAREDO E SANTOÑA,
donde ademais de desfrutar das súas fermosas
praias, poderemos degustar as famosas anchoas
da zona.

• Regreso ao hotel, cea e aloxamento

VENRES 6 DE OUTUBRO:
• Almorzo no hotel e visita a POTES, onde teremos ocasión de coñecer o
Monasterio de Santo Toribio de Liébana.

• Comida en Potes.
• Pola tarde visitaremos FUENTE DÉ, a estación inferior do teleférico,
donde aquel que o desexe poderá subir para realizar un viaxe que nos
situará no corazón dos Picos de Europa.

• Regreso ao hotel, cea e aloxamento.

SÁBADO 7 DE OUTUBRO:
• Almorzo no hotel e visita a SANTILLANA DEL MAR, coñecida como “a
cidade das tres mentiras”, población que conserva intacta a arquitectura
das súas casas e rúas como antigamente se construían.

• Tamén visitaremos A RÉPLICA DAS COVAS DE ALTAMIRA.
• Xantar.
• Finalizadas as visitas emprenderemos o viaxe de volta.

A VIAXE INCLÚE:
• Autocar durante todo o percorrido
• 3 noites en hotel
• Guía acompañante durante toda a viaxe
• Entrada a “El Capricho” en Cantabria
• Entrada as Covas de Altamira
• Bebidas incluídas (auga/viño) en comidas e ceas
• Seguro de viaxe

Organiza Concello de Cerceda

