
Vigo,
com cruzeiros
nas Rias 
Baixas e 
no Douro

WWW.TRYVEL.PT | INFO@TRYVEL.PT

1º DIA – LISBOA / 
BRAGA / VIGO

07h15 – Saída de Sete 
Rios em Lisboa em 

direção a Vila Verde 
(Braga), após uma paragem 

técnica pelo caminho. 
Almoço no Restaurante 

Migaitas Forum em Braga. No 
final continuaremos em direção 

a Vigo. Chegada e tempo livre 
para visitas na Cidade, incluindo 

o Monte Castro. Ao fim do dia 
chegada ao Hotel Coia ****. Jantar e 

alojamento.

2º DIA – VIGO / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / VIGO

Pequeno-almoço no Hotel. Cerca das 
09h00, saída em direção a Santiago 

de Compostela declarada Património 
da Humanidade em 1985 pela Unesco. 
Visita ao seu centro Histórico com 
guia oficial. Teremos oportunidade de 
nos embrenharmos pelas várias ruas 
e disfrutar das magníficas Praças e 
Edifícios que rodeiam a Catedral onde se 
encontram os restos mortais do Apóstolo 
Santiago. Almoço no Restaurante Elisa 
(no centro Histórico) ou similar. De tarde 
continuaremos em direção a Pontevedra 
para uma pequena visita ao seu núcleo 
Histórico que tem uma grande riqueza de 
Monumentos. Ao fim do dia, regresso a 
Vigo. Jantar e alojamento no Hotel Coia 
****. Haverá uma Queimada Galega após o 
jantar.

3º DIA – VIGO / CAMBADOS / CRUZEIRO 
RIAS BAIXAS / SANXENXO /VIGO
Pequeno-almoço no Hotel. Às 09h00 
saída em direção a Cambados, capital 
do vinho “Alvarinho” na Comarca de O 
Salnés, visitaremos uma “Bodega” onde 
se produz esta famosa marca de vinhos. 
Teremos a oportunidade de participar 

numa degustação, após a qual seguiremos 
em direção ao Grove para realizarmos um 
Cruzeiro em Catamarã nas Rias Baixas, 
durante o qual visitaremos as bateiras onde 
se criam as vieiras e o mexilhão que será 
servido ao vapor no catamarã acompanhado 
com vinho especial “Alvarinho” bem como 
o almoço com uma ementa especial. No 
final seguiremos em direção a Sanxenxo 
e depois Vigo onde teremos tempo livre 
para atividades pessoais ou regressar ao 
Hotel para preparação da Grande Festa 
que se iniciará pelas 21h00 com a Ceia de 
Gala, cuja composição divulgamos abaixo 
mas que desde já garantimos ser de grande 
qualidade. A animação musical estará a 
cargo da Orquestra “TRAFICO E MUSICA 
“ E DISCO SHOW. À meia noite soarão as 
tradicionais badaladas e serão distribuídas 
Uvas da sorte, delícias de Natal e 
Champanhe para se brindar ao ANO NOVO. 
Durante a noite, além da animação musical 
haverá um serviço de barra livre e serão 
distribuídas bolsas de cotillon. Durante 
a madrugada serão servidos chocolate 
quente e churros.

4º DIA – VIGO / BAYONA / VILA PRAIA DE 
ÂNCORA/ PORTO
Pequeno-almoço no Hotel. Pelas 11h00 
saída em a direção Bayona, ladeando a 
Ria de Vigo. Aí teremos oportunidade 
de admirar alguns locais interessantes: 
Castelo de Monterreal, Peninsula de Monte 
Boi, Torre do relógio, Virgem de La Roca 
etc. Seguindo pela Beira-Mar iremos até 
La Guardia, passaremos o Rio Minho para 
o lado de Caminha até chegarmos a Vila 
Praia de Ancora onde almoçaremos no 
Restaurante panorâmico “Verdes Lírios”. 
Após o almoço sairemos em direção ao 
Porto para participarmos num pequeno 
Cruzeiro (das 6 pontes) no Douro em barco 
rabelo. No final iniciaremos o regresso a 
Lisboa. Paragens no percurso. Chegada 
prevista para as 20h30/21h00.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento durante toda a viagem por um 
representante Tryvel;
• Visitas com guia local em Santiago de Compostela;
• Autocarro de turismo, com ar condicionado, para o 
percurso mencionado;
• 3 noites de alojamento no hotel COIA 4*;
• Todas as refeições mencionadas no itinerário, num 
total de 6 (com bebidas – água e vinho incluídos);
• Jantar de Gala e réveillon;
• Passeio de catamarã nas rias baixas com o almoço de 
marisco a bordo;
• Todas as visitas mencionadas no itinerário;
• Seguro de viagem;
• Taxas hoteleiras e de serviço, bem como IVA;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Quaisquer serviços que não se encontrem 
devidamente mencionados no presente itinerário e 
extras de carácter pessoal (ex. telefonemas, bar, mini-
bar, lavandaria, etc.);
• Gratificações a motoristas e guias;

29 DEZEMBRO 2018
 A 01 JANEIRO 2019

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

Nota: Valores com partida do Porto, por favor consulte-nos.

525€

90€

ESPANHA

Porque nos foi insistentemente 
pedido por muitos dos nossos 
clientes, decidimos realizar a festa 
de passagem de ano no magnífico 
HOTEL COIA **** em Vigo. Porque 
o serviço que nos oferecem tem 
sido sempre excelente estamos 
certos de que teremos mais 
uma noite inolvidável


