
1ºDIA | LISBOA  / BRAGA / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA

Comparência em hora e local a 
indicar e saída em direção a Braga. 

Almoço no Migaitas e continuação 
em direção a Santiago de Compostela.  

Chegada ao Gran Hotel Santiago 4* ou 
similar, Jantar e alojamento.

2ºDIA |  SANTIAGO DE COMPOSTELA / 
FERROL / VIVEIRO

Após o pequeno-almoço, pelas 10h00, 
encontro na receção do Parador Reys 

Católicos. Visita de Santiago de Compostela 
com guia local neste ano Santo de Jacobeo.  

Cidade património cultural da Humanidade 
e famosa pelo seu caminho de Santiago, pela 

sua catedral e pelas suas praças que a rodeiam. 
Almoço em restaurante. De tarde, saída em 

autocarro em direção a Ferrol onde embarcaremos 
no Transcantrábico. Ferrol é uma cidade única, 

histórica por ser o ponto de partida do caminho 
Inglês para Santiago, dos peregrinos vindos do Norte 
da Europa. Apresentação da tripulação e acomodação 
nas cabines. Visita de Viveiro que combina a sua 
beleza natural com a cultural, tais como a Porta de 
Carlos V, a Ponte da Misericórdia, a casa dos Leões 
e o Convento Franciscano, que junto com a igreja de 
Santiago, foram declarados monumentos Nacionais. 
Tempo livre, jantar e noite a bordo.

3ºDIA | VIVEIRO / RIBADEO / LUARCA / CANDÁS
Enquanto se toma o pequeno-almoço a bordo, este 
chegará a Ribadeo, visita, tempo livre e almoço nesta 
cidade que tem vários lugares interessantes para 
visita. Pela tarde chegaremos de comboio ao primeiro 
enclave Asturiano, Luarca, a vila branca da Costa 
Verde. Visita a esta vila que impressiona por ser uma 
cidade escalonada entre promontórios naturais, com 
umas vistas espetaculares, todos os seus edifícios 
são brancos.  A Ermida da Regalina, símbolo do Povo 
construída num precipício e o Cabo Busto são lugares 
idóneos para passear. Merece a pena conhecer o seu 
Bairro da Pescaderia e visitar as casas dos Indianos 
com um estilo arquitetónico único. Jantar e noite a 
bordo em Candás.

4ºDIA  |  AVILÉS / GIJÓN / OVIEDO / ARRIONDAS
Após o pequeno-almoço, sairemos em autocarro 
para visitar Avilés, cidade moderna e verde, com 
parques e lugares importantes como o seu centro 
histórico declarado Conjunto Histórico e artístico 
e Monumental, graças à sua Praça de Espanha, 
à Catedral de Santo Tomás de Canterbury e ao 
Centro cultural e Internacional Óscar Niemeyer. 
Continuação para Gijón, cidade cosmopolita e 
hospitaleira de natureza incrível, com os seus 
edifícios impressionantes, como “La Laboral Ciudad 
de la Cultura”, o Aquário, o Jardim Botânico entre 
outros.  Almoço, pela tarde, visitaremos a capital 
do Principado, Oviedo, uma cidade que se destaca 
pelos seus complexos arquitetónicos importantes, 
muitos deles declarados Património da Humanidade 
como a Catedral de Oviedo, a Igreja de Santa Maria 
del Naranco e a Capela de São Miguel de Lillo. Outros 
lugares de interesse são o centro antigo com o Museu 
das belas artes onde se destaca as obras de El Greco e 
Picasso. Ao final da tarde, continuaremos no comboio 
rumo a Arriondas, conhecida pela sua beleza natural. 
Jantar e noite a bordo.

5ºDIA  |  ARRIONDAS / PICOS DA EUROPA / LLANES / 
CABEZÓN DE LA SAL
Após o pequeno-almoço, sairemos de autocarro 
em direção ao coração dos Picos da Europa, um 
maciço montanhoso, uma formação que se estende 
por Cantábria, Léon e pelo Principiado das Astúrias,  
onde se destaca a sua altura, em muitos casos 
acima dos 2500mts, Santuário de Covadonga, Lago 
Enol e à 1ª Capital do Reino das Astúrias, Cangas 
de Onis. Almoço. Pela tarde, visitaremos a vila de 
LLanes, banhada pelo Mar Cantábrico e com uma 
larga tradição pesqueira, tem muito que oferecer ao 
visitante, como o seu pitoresco centro histórico, o 
seu porto onde está a emblemática obra de arte “Los 
Cubos de la Memória” e as suas praias. Pela tarde, 
partimos para terras Cantábricas, jantar e alojamento 
a bordo em Cabezón de la Sal, lugar de grande 
riqueza arquitetónica sobretudo civil e religiosa, 
alberga edifícios como a Casa-Palácio de Carrejo, 
Palácio-Torre dos Mosteiros de Casar e o Palácio de 
la Bodega entre outros. Regresso ao comboio, jantar 
e noite a bordo.

Magnifico Passeio 
no Comboio 
Transcantábrico 
na Costa Verde
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SANTIAGO DE COMPOSTELA / BILBAO



6ºDIA |  CABEZÓN DE LA SAL / SANTILLANA 
DEL MAR / SANTANDER

Após o pequeno-almoço, visitaremos a vila 
Medieval de Santillana del Mar, nem é Santa, 

nem tem mar, mas tem as grutas pré-históricas 
mais famosas do mundo, as de Altamira, que sem 

dúvida merece a pena a visita. Entretanto, enquanto 
almoçamos a bordo, o comboio chegará a Santander. 

Visita desta cidade com belíssimas mansões, como 
o emblemático Palácio Real da Madalena. Destaca-se 

na cidade o seu grande Museu Marítimo del Cantábrico, 
totalmente reformado. Jantar num típico restaurante. 

Aqueles que quiserem poderão visitar o Casino do 
Sardinero. Noite a bordo.

7ºDIA | SANTANDER / BILBAO
Durante o pequeno-almoço o comboio avançará por terras 

bascas, chegando à capital, Bilbao. Visita desta cidade 
cosmopolita, cheia de vida que soube evoluir até à modernidade 

sem perder a sua identidade tradicional. Famosa pela sua catedral 
de Santiago, declarado património da humanidade em 2015, também 

pelo seu Museo Guggenheim, considerado como uma das obras mais 
importantes do mundo contemporâneo pela sua beleza e grande 

valor cultural. Após o almoço, voltaremos ao comboio para recolher as 
bagagens e nos despedirmos da tripulação. Encontro com o autocarro e 

saída em direção ao Hotel Barcelo Nevion 4* ou similar. Jantar e alojamento.

8ºDIA | BILBAO / SALAMANCA
Pequeno almoço no hotel. Manhã livre para passeios pela cidade. Almoço no 

hotel.  Saída em direção a Salamanca.
Chegada ao hotel Eurostars Las Claras 4* ou similar, jantar e alojamento.

9ºDIA |  SALAMANCA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã dedicada a visita panorâmica, desta magnifica 

cidade com guia local. Cidade universitária por excelência, conhecida pela sua riqueza 
artística, que se traduz nas suas catedrais, palácios, igrejas com tendências românicas, 

góticas e barroco. O seu centro histórico foi nomeado Património da Humanidade em 
1988. A visita da cidade inclui entradas na Catedral Velha e Nova. Após o almoço, sairemos 

em direção a Lisboa. Chegada ao final do dia.

PROGRAMA INCLUI:
• Acompanhamento por representante Tryvel;
• Livro de Viagem e bolsa de documentação contendo informação 
sobre locais a visitar;
• Bolsa de Viagem Tryvel;
• Autocarro de turismo com ar condicionado para fazer Lisboa / 
Santiago de Compostela e Bilbao / Salamanca / Lisboa;
• Autocarro de luxo que acompanha o comboio durante todo o itinerário;
• 01 noite de alojamento em Santiago de Compostela no Gran Hotel 
Santiago com jantar e pequeno-almoço;
• 02 noite de alojamento em hotel central de 4 estrelas em Bilbao e 
em Salamanca com jantar e pequeno-almoço;
• Alojamento em Suite standard com cama de casal e casa de banho, 
incluindo necessaire e chinelos;
• Buffet livre aos pequenos almoços;
• Todas as refeições, alternando tanto a bordo como em restaurantes 
selecionados incluindo, vinho, água, sumos e café;
• Garrafas de água gratuitas no minibar da suite;
• Jantar e festa de gala para celebrar o fim da viagem;
• Atividades a bordo: música e atuações em direto, festas na 
carruagem pub, cocktails, demonstrações culinárias, baile, etc;
• Jornais e revistas diárias;
• Entradas culturais em monumentos, museus e espetáculos;
• Excursões e visitas programadas;
• Guia acompanhante durante toda a viagem de comboio;
• Auriculares durante toda a viagem;
• Taxas de turismo locais;
• Seguro Multiviagens;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA;
• Kit de Higiene e Segurança COVID19.

PROGRAMA NÃO INCLUI:
•  Outros extras /despesas de carácter pessoal, tais como telefonemas, 
passeios facultativos, mini-bar, lavandaria, etc;
•  Gratificações a guias e motorista;
•  Tudo o que não esteja mencionado como
 incluído no presente programa.

03 A 11 SETEMBRO 2021
MÍNIMO 20 PARTICIPANTES

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

4.550€

1.360€

INSCRIÇÕES ATÉ AO DIA 26 DE MARÇO


