
PROGRAMA 
 

TRÁS-OS-MONTES e GALIZA 

2 DIAS de VIAGEM – 27 a 28 Maio 2023 

 1º DIA – AVEIRO / ORENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA / EL GROVE 

Saída de local indicar pelas 07h00 e viagem por A29, A41, A11 em direcção a Chaves, breve pausa para visita a pé ao centro 
histórico desta monumental cidade, destacando o castelo com a sua torre de menagem e continuação por Verin, em direcção a 
Orense, cidade no noroeste de Espanha. É conhecida pelas fontes termais, como a Burga de Abajo, uma fonte neoclássica com 
águas termais. Nas proximidades, o Centro de Interpretacion As Burgas explora a história dos banhos medicinais da cidade. A 
catedral de Ourense do século XII alberga o ornamentado Pórtico do Paraíso. Almoço em restaurante (incluído). De tarde, viagem 
até Santiago de Compostela, tempo livre nesta importante cidade, que atrai milhares de turistas anualmente e é uma referência 
no mundo. Possibilidade de visita da majestosa Catedral de Santiago de Compostela (entrada não incluída). A hora a indicar, curta 
viagem até á região de EL GROVE, instalação no hotel, jantar (incluído) e alojamento.  

2º DIA – EL GROVE /AVEIRO 

Pequeno-almoço e tempo livre para desfrutar de El Grove, local onde se realiza anualmente em Outubro a famosa festa do 
marisco. Cerca das 11h30/12h00 Fantástico cruzeiro na ria, onde poderemos visitar o cultivo de mexilhões, ostras, vieiras, 
conhecer o seu processo de cultivo e desfrutarmos a bordo de Almoço especial de marisco. De tarde, viagem por Sanxenxo, 
breve pausa, Valença (pausa) A3 e chegada ao fim do dia a Aveiro.  

Preço por pessoa -----------------------------------------------------210,00 € 

Suplemento para estada em quarto individual ---------------- 50,00 € 

Pagamento: - 100€ até ao dia 20 de Março 
                     - 110€ até ao dia 12 de Abril   

  Viagem em luxuoso autopullman, durante todo do percurso, com saída de Aveiro; 

  Estada em bom hotel 3*, base quarto duplo em regime indicado no programa;    

  Refeições em bons restaurantes locais indicados no programa, com bebidas incluídas 

  Almoço num Cruzeiro na ria em el Grove, 

  Assistência telefónica 24 horas 

  Seguro e viagem 

  Condições gerais de acordo com nossa programação Europa. 

Excluindo: 
Todos os serviços não indicados, bebidas, extras de caracter pessoal na viagem, hotéis e restaurantes. 

 
Inscrições para o Clube PT ZCN: 
Telef. 239781445 
Mail: cptcoimbra@sapo.pt 


