
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITINERARI: 

07.10. 17 

Sortida al matí per trobar l’autopista direcció Saragossa, 

Nájera.   Dinar.  Per la tarda, continuació fins arribar a 

Burgos. Visitarem la catedral, porta de Sta.Maria, etc… 

Continuació per Sahagun, i arribada a Leon. Visita a la 

catedral, Sant Isidre i Sant Marc.   Sopar i allotjament a Leon. 

 

08.10.17 

Esmorzar i sortida direcció Astorga. Breu visita del Palau 

Episcopal, Catedral i continuació per Ponferrada, arribada a 

Lugo. Visita de les muralles i continuació del viatge fins 

Santiago de Compostela.    
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GALICIA – Octubre 2017 
“Festa do Marisco”   O’grove,   7 dies / 6 nits 
 

Sortida de La Seu d’Urgell 

 

07 Octubre’17 

 

Dinar i visita de Santiago amb guia local. Recorrerem els 

voltants de la Plaça del Obradoiro, amb la Catedral, que és el cor 

d’aquesta monumental ciutat. Degustació de productes típics de 

Galícia. Sopar i allotjament. 

 

09.10.17 

Esmorzar i sortida cap a Vigo, ciutat més important del Sur de 

Galícia. Visita del conegut “Barrio de A Pedra” .  Tornada per 

Ries Baixes fins arribar a O’Grove on assistirem de forma lliure a 

la “54ª Festa do Marisco” que amb tota esplendor es celebra al 

port d’O’Grove i on podran degustar l’exquisit marisc de les seves 

Ries i gaudir de les seves múltiples atraccions.  A la tornada 

visitarem l’Illa de La Toja.    Sopar I allotjament. 

 

10.10.17 

Esmorzar i sortida direcció A Coruña.  Visita del Passeig dels 

Cantones, Torre de Hércules, Plaça de Maria Pita. Continuació 

cap a Puente Deume.  Dinar.    Per la tarda, continuació fins a la 

Ria del Ferrol i tornada per Betanzos i Caldas fins arribar a 

l’hotel. Sopar i allotjament. 

 

11.10.17 

Esmorzar i recorregut per la costa fins a arribar a Combarro on 

es troba la concentració més gran d’hórreos de Galícia. A Poio 

coneixerem el Monestir mercedari de San Xoán, i arribarem a 

Pontevedra, capital de les Rias Baixas, on disposarem de temps 

lliure per a la seva visita.   Tornarem a O’Grove on seguirem de 

forma lliure la “FESTA DO MARiSCO” amb les múltiples activitats 

i ofertes gastronòmiques que ofereix. Qui ho desitgi el podrà 

combinar amb una travessia amb barca per la Ria de Arousa per 

admirar els seus bells paisatges marítims i degustar musclos i vi 

jove de Galícia.   Tornada passant per la platja de la Lanzada.     

A la nit, Festa de Comiat amb una Queimada típica gallega. 

Sopar I allotjament. 

 

12.10.17 

Esmorzar i sortida cap a Ourense. Breu visita i continuació fins a 

Puebla de Sanabria.    Dinar.   Per la tarda, continuació per 

Benavente I arribada a Valladolid. Visita de la ciutat: Plaça 

Major, Catedral, Universitat, etc…   

Sopar i allotjament a Valladolid. 

 

13.10.17 

Esmorzar i sortida cap a Aranda de Duero, Burgo de Osma.  

Visita i arribada a Soria. Dinar. Per la tarda, continuació per 

Saragossa,  arribada a casa. Fi dels nostres serveis. 

 

 

 

 

Habitació doble 


