BUS 6 DIES
SORTIDA: 18/10/21
PREU: 645€

(15 pax)

DESCOMPTA PREU: 595€ (25 pax)
Suplement individual : 85€
Paga i senyal: 100€
Resta 30 dies abans de la sortida

C/ NOU, 147 – 149 BAIXOS 17600 FIGUERES / T. 972 67 65 63 / GCMD240 / info@touristclub65.com / www.touristclub65.com

Horari A

Dia 1: Origen – Perlora
Sortida des del punt d’origen amb direcció a Astúries.
Parada per esmorzar en ruta a càrrec del Srs. Clients,
seguirem ruta i parada per dinar (inclòs en el preu), al
acabar continuarem el nostre trajecte fins a l’hotel de
destí. Sopar i allotjament.
Dia 2: Perlora – Candás - Oviedo
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap a Candás per visitar el
municipi i el Museu de la Indústria Conservera amb un
guia local. Dinar a l’hotel i a la tarda Oviedo, capital del
Principat, on visitarem amb un guia local tot el seu
conjunt monumental. Sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 3: Perlora – Cangas de Onis – Llanes Ribadesella
Després d’esmorzar anirem a les portes dels Pics
d’Europa per visitar la pintoresca vil·la de Cangas de
Onís, amb la Capilla de la Santa Cruz, el pont romà, la
Santa Cova i la Basílica de Covadonga (opcional: el que
ho desitgi pot pujar als llacs d’Enol amb vehicles 4x4).
Dinar a Cangas de Onis, la tarda anirem a Llanes i
Ribadesella típiques poblacions costaneres de tradició
marinera, seguidament sopar i allotjament a l’hotel.
Dia 4: Perlora – Cabo Peñas – Luanco - Villaviciosa
Sortida després d’esmorzar amb direcció el Far de
Cabo Peñas, paisatge protegit, on farem un recorregut
amb la nostra guia, visitarem el centre d’interpretació
i entrarem a la planta baixa del far. Després anirem a
Luanco, conegut per la seva tradició naval. Dinar a
l’hotel i a la tarda visitarem un Lagar a on ens
explicaran l’elaboració de la Sidra i ens faran una
degustació, al final podrem comprar. Sopar a l’hotel i
allotjament.

Dia 5: Perlora – Gijón – El Entrego
Sortida després d’esmorzar amb direcció Gijón a on
un guia local ens farà un recorregut per tot el
centre històric que es conjunt d’interès nacional,
tornarem a l’hotel a dinar i a la tarda visita a ‘El
Entrego’ per veure el Museu de la Mineria, on
farem un recorregut amb guia per una mina
simulada, seguidament tornarem a l’hotel sopar i
allotjament.
Dia 6: Perlora - Origen
Sortida després d’esmorzar direcció origen però
pararem per dinar, al acabar sortida direcció
origen. Fi del viatge

EL VIATGE INCLOU
• Autocar anada i tornada
• Guia acompanyant
• 5 nits d’hotel 3*** Perlora
• Tots els àpats menys l’esmorzar del dia de
sortida amb aigua i vi
• Entrades previstes en el programa
• Assegurança Viatge i Anul·lació
OPCIONAL
• Suplement Assegurança Garantida del 85%
preu 50€ (a contractar en el moment de fer la reserva)

