GRUPO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA
Viagem aos Picos da Europa
de 29 julho a 5 de agosto de 2022 – 8 dias

Visitando: Porto, Bragança, León, Riaño, Potes, Fuente Dé, Santander, Santillana
del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera, Oviedo, Gijon, Cangas de Onis,
Covadonga, Lugo, Ourense, Ribeira Sacra e Ribadavia

Itinerário
29 JULHO – FUNCHAL / PORTO / BRAGANÇA
Em hora a combinar comparência no aeroporto da Madeira. Formalidades de embarque e partida em avião
com destino ao Porto. Chegada ao aeroporto do Porto, assistência no desembarque saída em autocarro de
turismo para Bragança. Almoço no restaurante Maria Rita instalado numa casa senhorial antiga, uma
verdadeira experiência num regresso ao passado. Partida para Bragança com breve passeio a pé e alojamento
em hotel na região.

30 JULHO – BRAGANÇA / LEÓN
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a León, cidade histórica devido à sua situação geográfica, na
confluência de importantes eixos históricos de comunicação (o Caminho de Santiago e a Rota da Prata).
Almoço em restaurante local. De tarde, visita panorâmica com guia local, descobrindo León, o seu papel fulcral
durante a Reconquista Cristã e na Idade Média. Visita à Catedral de León, uma das catedrais góticas mais
refinadas de Espanha e posteriormente visita à Casa Botines, um projeto de António Gaudí relacionado com a
grande indústria têxtil catalã, conhecida hoje como Museu Gaudí. Alojamento em hotel na região.
.
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31 JULHO – LEON / RIAÑO / POTES/ FUENTE DÉ / SANTANDER (REGIÃO)
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção ao Parque do Picos da Europa, primeiro parque nacional de
Espanha criado em 1918, estendendo-se pelas Astúrias, Cantábria e Castela e Leão, destacando-se pelas
suas altitudes e paisagem diversificada, onde é produzido o conhecido queijo Cabrales e a sidra. Chegada ao
Mosteiro de Santo Toribio de Liébana que ganhou importância por ter recebido um dos fragmentos da Cruz de
Cristo e visita (possibilidade de assistir à missa do peregrino). Continuação para Potes, capital dos Picos da
Europa com ruas estreitas e a “Torre del Infantado”, monumento medieval. Almoço na região. De tarde saída
para Fuente Dé com possibilidade de subida em teleférico. De seguida, saída para o impressionante
desfiladeiro da Hermida até à Costa Cantábrica, mais precisamente para a região de Santander. Alojamento
em hotel na região.
1 AGOSTO – REGIÃO SANTANDER / COMILLAS / SANTILLANA DEL MAR / SAN VICENTE DE LA
BARQUERA / OVIEDO
Pequeno-almoço no hotel e visita panorâmica de Santander, com a famosa praia del Sardinero. Seguimos
para Comillas, uma das localidades mais emblemáticas e interessantes do ponto de vista arquitetónico da
região. Conta com alguns dos edifícios mais importantes do modernismo, como o Palácio de “Sobrellano”; a
Universidade Pontifícia e “El Capricho” do genial arquiteto Gaudí. Depois, partida para o centro histórico
medieval de Santillana del Mar, para breve passeio a pé pelas suas ruas de pedra. Almoço na região. Depois
de um breve passeio, seguimos junto à costa Cantábrica, em direção a San Vicente de la Barquera, vila
pesqueira antiga. Breve paragem e partida para hotel em Oviedo.
2 AGOSTO – OVIEDO / GIJON / OVIEDO
Pequeno-almoço no hotel e início da visita de Oviedo, capital do principado das Astúrias conhecida pela sua
intensa atividade cultural. Subida ao Monte Naranco, referência do período Pré-Românico considerado
Património da Humanidade pela UNESCO. De seguida visita ao centro histórico onde se encontra a famosa
Catedral de São Salvador. É nesta catedral que podemos encontrar o Santo Sudário e de onde se inicia o
“caminho privado” de Santiago de Compostela. Almoço em Oviedo. Partida em direção a Gijon para uma visita
a uma Sidreria local com prova, de seguida visita â Universidad Laboral e igreja da universidade. Esta igreja é
uma peça singular e detêm a maior cúpula elíptica da europa. Alojamento em hotel.
3 AGOSTO – OVIEDO / COVADONGA / CANGAS DE ONIS / OVIEDO
Pequeno-almoço no hotel e partida em direção a Covandonga, santuário mariano e lugar crucial para a História
da Península Ibérica, situado num enclave natural de singular beleza, dentro do Parque Nacional Picos da
Europa. Neste pequeno vale de montanha, em 722 Pelágio conseguiu vencer os muçulmanos na Batalha de
Covadonga, iniciando a Reconquista Cristã. Visita da Cova Santa e da Basílica de Covadonga, tempo livre e
almoço. Após o almoço saída em direção a Cangas de Onís, visita a um dos locais de eleição da monarquia
asturiana, famosa pela sua ponte com a Cruz de la Victoria. Regresso ao hotel para alojamento.
4 AGOSTO – OVIEDO / LUGO / OURENSE
Depois do pequeno-almoço no hotel, partida para Lugo. Lugo é sobretudo, uma cidade com um esplêndido
passado romano, como se pode ver na Muralha que a rodeia e que é Património da Humanidade e na Ponte
Romana. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde partida em direção a Ourense para um breve passeio
pelo centro histórico com visita à Catedral de S. Martinho, considerada um dos grandes templos românicos de
Espanha facilmente reconhecida pelo seu famoso Zimbório octogonal. De seguida visita às famosas Burgas,
as fontes termais a partir das quais nasceu a cidade de Ourense. Destas fontes flui água naturalmente a 67ºC,
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encontram-se rodeadas por importantes vestígios arqueológicos. Partida em direção ao hotel para alojamento.
5 AGOSTO – OURENSE/ RIBEIRA SACRA/ RIBADAVIA/ PORTO (AEROPORTO) / FUNCHAL
Depois do pequeno-almoço, partida para a região da Ribeira Sacra, onde se juntam os rios Minho e Sil e
que tem este nome por aí se terem fixado inúmeros Mosteiros e Conventos que foram essenciais para a
arte, cultura e progresso económico da Província desde o século XIII. Passeio em Catamaran pelo
desfiladeiro conhecido como os cañones del Sil onde podemos admirar os vinhedos e toda a beleza deste
cenário. Após o passeio, visita a uma das adegas onde poderão apreciar o vinho da região e almoço em
restaurante local. De tarde, saída para o Porto, com breve paragem em Ribadavia, declarado monumento
histórico e de grande influência judaica, que ainda hoje conserva uma cuidada Judiaria, com Sinagoga,
sendo também interessantes as muralhas do antigo castelo dos Condes de Ribadavia. Chegada ao
aeroporto do Porto para assistência e embarque em avião com destino ao Funchal. Chegada, e assistência
nas formalidades de desembarque.

Fim da viagem e dos nossos serviços
Preço por pessoa:
Em quarto duplo (mínimo 35 Pessoas) …………………………. 1.240€
Em quarto duplo (mínimo 30 Pessoas) …………………………. 1.285€
Em quarto duplo (mínimo 25 Pessoas) …………………………. 1.330€
Suplemento para quarto individual …………………………...… 280€

Caso se mantenham os moldes
actuais, esta viagem dá direito ao
reembolso de residente no valor de
194€ por pessoa.

O preço inclui:
 Passagem aérea Funchal / Porto / Funchal com mala de porão até 23Kg;
 Autocarro com ar condicionado para o presente itinerário;
 Guia acompanhante portuguesa do Porto ao Porto;
 Alojamento em hotel com casa de banho privativa;
 Regime de meia-pensão (8 almoços);
 Bebidas incluídas (água e 1/4 vinho por pessoa);
 Acompanhamento de guia local em León;
 Entrada no Catedral de León;
 Entrada na Casa de Botines;
 Entrada na Catedral de Oviedo;
 Entrada no Monte Naranco;
 Entrada na Universidade Laboral;
 Entrada no Lagar de Sidra com prova incluída;
 Entrada na Catedral de S. Martinho;
 Passeio de Catamaran;
 Entrada na adega em Ribeira Sacra com prova incluída;
 Seguro de viagem;
 Taxas aeroportuárias, Iva e de serviço.
Não inclui:
 Bagageiros nos hotéis;
 Entradas em monumentos, excepto os indicados no “preço inclui”;
 Despesas de caracter pessoal.
Documentação necessária
 Cartão de cidadão válido por mais de 6 meses além da data da viagem.
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Inscrições até 28 janeiro 2022
No Sindicato dos Professores ou na Madeiraviagens - Tel rede fixa 291 241133 ou telemóvel 962314959
Depósito na inscrição – 190€ por pessoa
2º Depósito – até 25 de março – 190€ por pessoa
3º Depósito – até 27 de maio - 500€
Restante pagamento até 30 junho 2022
Desistências sem gastos – até 26 de março de 2022. Após esta data toma-se necessário acionar o seguro.
Pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cheque, multibanco, cartão de crédito ou através de transferência
bancária. Nosso IBAN é: PT50 0007 0269 0005 3310 00464. Favor enviar comprovativo para o e-mail:
maria.joao@madeiraviagens.pt
Voos previstos:
29 julho – Funchal / Porto
5 agosto – Porto / Funchal

TP 1710 – 08h45 / 10h40
TP 1715 – 20h05 / 22h00

Serviço Facultativo de transferes
- Funchal / Aeroporto da Madeira / Funchal – 15€ (mínimo 4 pessoas)
- Funchal / Aeroporto da Madeira / Funchal – 30€ (mínimo 2 pessoas)
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