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MINHO E GALIZA   
 

De 27 A 29 MAIO 2016 

 

 
 

 

PONTE LIMA/ SANXENXO/SANTIAGO COMPOSTELA/CRUZEIRO RIA AROSA/ VILA 
NOVA CERVEIRA / ALIANÇA UNDREGROUND MUSEUM 

 
 
 
27 Maio – Lisboa/Ponte de Lima / Sanxenxo 
Comparência às 07h00 em local a determinar e partida às 07h30 em autopullman com destino a Ponte de 
Lima. Durante o percurso paragem para pequeno almoço livre.   
Chegada e almoço em restaurante local. De tarde visita de cidade com guia local incluindo o Centro 
Histórico, torres medievais, a muralha e a Ponte Romana e Medieval, Avenida dos Plátanos, Museu dos 
Terceiros , Jardins do Arnado, Torre da Cadeia Velha , igrejas e capelas. Após a visita continuação da 
viagem para Sanxenxo. Instalação no hotel. Jantar e alojamento. 
 
 
28 Maio - – Sanxenxo/S Compostela/Cruzeiro Ria Arosa/Festa da Queimada 
Pequeno almoço no hotel. Saída em autocarro para a magnífica cidade de Santiago de Compostela. 
Chegada e visita com guia local. Almoço em restaurante local com bebidas incluídas.  
“É uma cidade de movimento incessante, por causa dos muitos visitantes e da vida agitada dos jovens de 
toda a Galícia que enchem a universidade local. Tudo gira em torno 
da mítica Praça do Obradoiro, verdadeira clareira entre duas ruelas 
do centro histórico e onde se concentram as três principais 
construções da cidade: A Catedral de Santiago, o Palácio do 
Ayuntamento e o antigo Hospital de Los Reyes Católicos, um hospital 
de peregrinos hoje convertido num sumptuoso hotel de luxo 
mantido pelo governo espanhol. A reacção dos peregrinos ao chegar 
à praça é imprevisível: alguns choram ,outros admiram sua beleza, e 
há aqueles que, além de todas as experiências vividas concluem que 
acima de tudo o mais importante é simplesmente estar no caminho” 
De tarde embarque para um cruzeiro na Ria de Arosa com prova de mexilhão e vinhos da região.  
Regresso ao hotel. À noite Jantar com bebidas incluídas e a conhecida festa da Queimada e Conjuro. 
Alojamento no hotel. 
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29 Maio – Sanxenxo /  Vila Nova de Cerveira /Underground Mueseum/ Lisboa 
Pequeno almoço no hotel. Saída de Sanxenxo com destino a Vila Nova de Cerveira. Chegada e visita à 
'Vila das Artes', “cognome” reconhecido internacionalmente resultante do pioneirismo na realização das 
Bienais Internacionais de Arte que tiveram o seu início em 1978. O Concelho passou, então, a ser o ponto 
de encontro de artistas oriundos de todo o mundo.  A oferta cultural de excelência de Vila Nova de 

Cerveira é hoje um fator incontornável que distingue o 
Concelho e as suas gentes, surpreendendendo e 
proporcionando uma experiência sensorial única às várias 
faixas etárias. . Após a visita almoço em restaurante local. 
De tarde continuação para Sangalhos. Visita ao Aliança 
Underground Museum com degustação de um flute de 
espumante.  
Inicio da viagem de regresso a Lisboa. Paragens técnicas no 
percurso. Chegada e fim da viagem e dos nossos serviços. 

 
Data limite para inscrições: 20 de Abril de 2016. 
 

                  

Preço por pessoa Sócios Não sócios Supl. Cama individual

Quarto duplo 250,00 € 285,00 € 65,00 €  
      

  Data limite Sócio Acompanhante de sócio/não sócio 

Pagamento em três prestações: 

Até 20 de Março 80,00 € 95,00 € 

Até 20 de Abril 85,00 € 95,00 € 

Até 20 de Maio 85,00 € 95,00 € 

 
Suplemento de cama individual é acrescido proporcionalmente à prestação. 
 
O Preço Inclui:  

 Autocarro de turismo no percurso indicado (portagens e parques incluídos). 
 Alojamento e pequeno almoço em Hotel 4**** em quartos duplos ou singles, com casa de banho privada. 
 Pensão completa do almoço do 1º dia ao almoço do 3º dia  

(03 almoços em restaurante e 02 jantares no hotel). 
 Bebidas nas refeições. 
 Visita guiada de Ponte Lima 
 Visita guiada de Santiago Compostela 
 Cruzeiro na Ria de Arosa com prova de mexilhões e vinho da região. 
 Festa da Queimada e conjuro. 
 Visita a Vila Nova de Cerveira. 
 Visita e prova de Espumante no Underground Museum. 
 Acompanhamento por delegado da nossa organização durante toda a viagem. 
 Seguro Portugal Bus. 
 Todas as Taxas hoteleiras, de turismo e IVA.  


