
 
 

 

Astúries 
Experimenta 
amb els sentits 

Des de 1.180 € 

 
 

  Itinerari  

1r dia (16 de setembre): BARCELONA- GIJÓN 

• Sortida amb avió des de Barcelona i arribada a Oviedo. 

• Dinar en un restaurant de la zona i trasllat en autocar 

fins a Gijón. 

• Visita panoràmica de la ciutat en autobús, des d’on 

veurem la platja de Sant Llorenç, el port esportiu o el 

parc d’Isabel la Catòlica.  

• Continuarem a peu pel casc històric, on veurem 

l’església de Sant Pere, la casa natal de Jovellanos, la 

Torre del rellotge o els Palaus de Valdés i Revillagigedo. 

• Trasllat a l’allotjament i sopar lliure. 

 
2n dia (17 de setembre): COSTA NORD I OCCIDENTAL  

• Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Luanco, vila marinera 

on visitarem un obrador de marañuelas, i on 

degustarem aquest típic dolç asturià. Continuarem cap 

a Cabo de Peñas, on visitarem l’interior del far de major 

distància d’Astúries i ens traslladarem a Cudillero per al 

dinar.  

• Dinar en restaurant de la zona i visita guiada per 

Cudillero, una pintoresca vila marinera anomenada “el 

poble penjat sobre el mar”.  

• Tornada a l’hotel i sopar lliure. 

 
3r dia (18 de setembre): ASTÚRIES INTERIOR, 

COVADONGA I CANGAS DE ONÍS 

• Esmorzar a l’hotel i sortida cap al Parc Nacional dels 

Pics d’Europa, on farem una primera parada al Santuari 

del Real Sitio de Covadonga, un espai històric on començà 

el Regne d’Astúries i la Reconquesta Espanyola. 

Continuarem per l’espai natural del parc on admirarem els 

seus llacs d’origen glaciar. 

• Trasllat a Cangas de Onís on dinarem una fabada asturiana. 

Per la tarda, visita de la població, on passejarem pels seus 

carrers i veurem el Pont Romà. 

• Continuarem cap a Sirviella, on visitarem una cabana de 

pastors, amb una granja i un llagar, una fàbrica de sidra 

on podrem degustar-la. Sopar lliure i allotjament. 

 
4t dia (19 de setembre): COSTA ORIENTAL D’ASTÚRIES 

• Esmorzar a l’hotel i trasllat a Villaviciosa, on visitarem 

un llagar de sidra i coneixerem el procés d’elaboració. 

Continuació cap a Llanes, una de les poblacions amb 

més encant de tot el Cantàbric. 

• Dinar en restaurant de la zona. 

• Tornada a l’allotjament i sopar de comiat en un 

restaurant emblemàtic de la zona. 

 
5è dia (20 de setembre): OVIEDO- BARCELONA 

• Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Oviedo en autocar. 

• Visita guiada de la ciutat on coneixerem l’interior de la 

catedral gòtica i el casc antic, on destaquen els Palaus de 

Velaverde o Camposagrado, les esglésies de Sant Isidre o 

Sant Tirs i els monestirs de Sant Vicenç o Sant Pelai.  

• Dinar en una sidreria de la zona. 

• Trasllat a l’aeroport i tornada a Barcelona. 

Tel: 93 567 88 05 

 
Inscripcions fins al 16 de juliol 

Del 16 al 20 de setembre        

(5 dies / 4 nits)  

· En avió des de Barcelona 

· Hotel Abba Playa Gijón 4* en  
habitacions amb vistes a la platja 

· Mitja pensió (4 esmorzars + 4 dinars) 

· Sopar de comiat l’últim dia 

· Begudes en els àpats 
detallats (aigua, vi i cafès) 

· Grup mínim 20 participants 



 

 

 

 

 

 

 

 


