PROGRAMA DE VIATGES
ESPECIAL JUBILATS

Cantabria
“Terra de mar i muntanya”
Quan viatgem?

Del 02 al 06 d’octubre 2018

Quants dies?

5 dies (4 nits)

Com hi anem?

En tren ALVIA des de Barcelona

Preu?

1.080 €

Inclou:


Bitllet de tren ALVIA Barcelona – Vitòria – Barcelona en classe preferent.



Trasllat en autocar fins a Santander.



4 nits en hotel de 4* al centre de la ciutat en habitació doble.



Autocar modern durant tot el recorregut.



Mitja pensió de quatre esmorzars i quatre dinars. S’afegeix un sopar de
germanor l’últim dia. Begudes en aquests àpats (aigua, vi i cafès).



Entrades als monuments, activitats i visites que es detallen a l’itinerari.



Guia acompanyant especialitzat en el territori durant tota la ruta.



Guies locals per a les visites.
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Guia acompanyant de Mediviatges durant tot el viatge.



Assegurança d'assistència en viatge.



Assegurança de cancel·lació per causes de força major, sempre i quan es
compleixin les condicions establertes en la corresponent pòlissa.



Trànsfer des de l’estació de tren.

Preu per persona en habitació doble

1.080 €

Suplement habitació individual

185 €

Notes importants


Grup mínim de 20 participants. En cas de no arribar al grup mínim, i
cancel·lar-se el viatge, s’avisarà als participants amb 1 mes d’anterioritat a
la data de sortida.



Inscripcions obertes a partir de l’1 de gener de 2018 i fins al 30 de juny.



El viatge no es farà en cas de no arribar al grup mínim.



Itinerari i preu orientatius.



L’assegurança de cancel·lació inclou la possibilitat de cancel·lació del viatge
per causa de força major; si la causa de força major no està entre les
causes citades expressament a la pòlissa, estigui justificada o no, s’hi
aplicarà una franquícia del 10% sobre l’import total del viatge. Tot sempre
de conformitat amb les condicions establertes a la corresponent pòlissa.



Els dinars o sopars que no estan inclosos en el preu final, són indicats com a
sopars lliures o dinars lliures en l’itinerari.



L’IVA està inclòs en tots els preus.
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Mediviatges us proposa…

DIA 1 (2 D’OCTUBRE): BARCELONA- VITÒRIA - SANTANDER


Sortida amb el tren ALVIA de Barcelona

i arribada a l'estació de Vitòria i

trasllat a un restaurant per dinar. A la tarda, trasllat en autocar a
Santander.


Allotjament i sopar lliure.

DIA 2 (3 D’OCTUBRE): SANTANDER I LIÉRGANES


Esmorzar a l’hotel. Al matí gaudirem d’una visita panoràmica de la ciutat en
autocar i baixarem per visitar l’interior del Palau Reial de la Magdalena,
residència d’estiu del monarca Alfons XIII durant 17 anys. Arribarem al
centre de la ciutat on passejarem amb un guia per conèixer-ne els indrets
més característics. Acabarem el matí fent un passeig en vaixell per la badia
de Santander i gaudirem d’unes altres vistes de la ciutat des del mar.



Dinar en restaurant de la zona.



A la tarda ens traslladem a Liérganes, un dels pobles amb més encant de
Cantàbria,

amb un conjunt històric-artístic que recull bons exemples de

l’arquitectura muntanyesa. Temps lliure per gaudir del poble.


Tornada a Santander, sopar lliure i allotjament a l'hotel.
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DIA 3 (4 D’OCTUBRE): PICS D’EUROPA I CANTÀBRIA CENTRAL


Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Fuente Dé, des d’on accedirem als Pics
d’Europa a través d’un telefèric, per una paret de pedra fins a arribar als
1.850 metres d’altura, on passejarem per gaudir de les vistes.



Dinar en un autèntic restaurant de la comarca on gaudirem del “cocido
lebaniego”.



Després de dinar anirem al poble de Potes i, a continuació, ens desplaçarem
al monestir de Sant Toribio, indret on es custodia la creu de Crist més gran
del món.



Sopar lliure i allotjament a l'hotel

DIA 4 (5 D’OCTUBRE): CANTÀBRIA I COSTA OCCIDENTAL


Esmorzar a l’hotel i visita en autocar per la costa occidental de Cantàbria.



Anirem a San Vicente de la Barquera, port mariner de gran activitat.
Passarem

per

Comillas,

joia

del

modernisme

i

neogòtic

català,

on

realitzarem una visita guiada pel poble i per l’interior del Palau de
Sobrellano.


Acabarem el matí a Santillana del Mar, petit burg medieval declarat conjunt
històric-artístic, on dinarem en el restaurant del Parador de Santillana, el
més important del poble.A la tarda, gaudirem de la població amb un
recorregut pels seus carrers, coneixerem la seva història i visitarem una de
les grans joies arquitectòniques, la col·legiata romànica de Santa Juliana (S.
XII). Temps lliure per gaudir del poble.



Tornada a Santander i sopar de germanor en un restaurant emblemàtic de la
zona.



Allotjament.

DIA 5 (6 D’OCTUBRE): SANTANDER – VITÒRIA - BARCELONA


Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Vitòria en autocar. Visita lliure per la ciutat
i dinar lliure.



Trasllat a l'estació de tren i tornada a Barcelona.

FI DEL VIATGE

