
CANTÀBRIA i Santander
Del 11 al 15 de juliol 2021 5 dies

CANTÀBRIA i SANTANDER
 

Ens espera un viatge ple de natura, de bona gastronomia,
de Viles Marineres d’una forta personalitat, marcada pel
caràcter històric-cultural i paisatgístic.
Santander, la capital, té la màgia d’una ciutat petita i
agradable. 
El Palau de la Magdalena, regal del poble a Alfons XIII és
un símbol de la burgesia de la ciutat. A Comillas visitarem
una joia modernista, “El Capricho de Gaudí”. 
Les vistes dels “Picos de Europa” amb el singular telefèric
de Fuente Dé, la Vila de Potes i el monestir romànic de
Santo Toribio de Liebana ens esperen...

VINE A GAUDIR DE CANTÀBRIA !

  

CANTÀBRIA
 

565 € 



11 JULIOL (Diumenge) 
PUNT D'ORIGEN –  SANTOÑA - LAREDO -
SANTILLANA DEL MAR
Sortida a primera hora del mati direcció a
Saragossa. Dinar en ruta. Visita a les boniques
poblacions de Santoña i Laredo. Continuació fins
arribar a Santillana del Mar, acomodació a l’hotel,
sopar i allotjament.

12 JULIOL (Dilluns)
SANTILLANA - P.N.CABARCENO - NEOCUEVA
ALTAMIRA
Esmorzar a l’hotel. Al mati visita al Parc de la
Naturalesa de Cabarceno, antigues mines de ferro
i que van ser reconvertides amb un parc on els
animals estan en règim de semi llibertat. Retorn a
l’hotel i dinar. A la tarda, visita de la Neocueva de
Altamira, replica de les coves originals, i el seu 
 museu. Temps per visitar el centre de Santillana
del Mar, l’anomenada “la vila de les tres
mentides”. Sopar i allotjament.

13 JULIOL (Dimarts)
SANTILLANA - SANTANDER - COMILLAS
Esmorzar i visita amb guia local a la moderna i
cosmopolita ciutat de Santander, capital de
Cantàbria, situat al voltant del gran port natural
amb un privilegiat entorn paisatgístic. Gaudirem
del passeig de Pereda, avinguda Reina Victòria,
Platja del Sardinero, Palau de la Magdalena,
residència estival d’Alfons XIII, amb tren turístic.
Tornada a l’hotel per dinar. A la tarda visita de
Comillas on destaca el seu famós “Capricho de
Gaudi” i el Palau del Sobrellano. Sopar i
allotjament a Santillana.

CANTÀBRIA
 



14 JULIOL (Dimecres)
SANTILLANA - FUENTE DÉ - SANTO TORIBIO DE
LIEBANA - POTES - SAN VICENTE LA BARQUERA        
Esmorzar i sortida a primera hora del matí en
direcció al coll de l’Hermida, vorejant el riu Sella,
famós pels seus descensos en canoa durant
l’estiu. Arribada a Fuente Dé i farem l’ascensió en
telefèric, fins als peus del massís granític dels Pics
d’Europa. Dinar a Potes. De retorn, podrem visitar
el Monestir de “Santo Toribio de Liebana”, centre
de peregrinació de tota la comarcai joia del Pre-
romànic, i on es troba el Lignum Crucis la major
relíquia existent de la Santa Creu. De retorn a
l’hotel, parada a San Vicente de la Barquera,
població pesquera coneguda per la seva ria de
San Vicente. Seguirem ruta fins a Santillana. Sopar
i allotjament. 

15 JULIOL (Dijous)
SANTILLANA - LOGROÑO - PUNT D'ORIGEN
Esmorzar. Al mati, recorregut per la franja
costanera de gran atractiu paisatgístic de Castro
Urdiales. Continuació fins a Logroño, recorregut
panoràmic per la capital de La Rioja. Dinar.
Continuació del viatge fins arribar al nostre punt
d’origen.

CANTÀBRIA
 



Comercial Girona i Barcelona
(Montse Thomas) 674 447 596

Comercial Lleida i Tarragona
(Sònia Barata) 660 191 514

Rambla Nova 39, Igualada

viatjaliadestins.cat

938 017 892

info@viatjaliadestins.cat

Autocar privat durant tot el circuit, grup
reduït amb seients assignats per mantenir
distància seguretat.       
4 Nits Hotel a Santillana del Mar.
Estada en Pensió completa.
Totes les visites descrites a l’itinerari.
Entrades:  P.N.Cabarceno, Neocueva,
Altamira, telefèric  Fuente Dé i trenet
Magdaleno.
Guia acompanyant de Viatjalia destins.
Servei de radio-guia, a fi de garantir la
millor audició i distància social.
Guia local a Santander.
Assegurança d'assistència i cancel·lació
amb        cobertures per la Covid-19

SERVEIS INCLOSOS

Suplement habitació individual : 114  €

SERVEIS OPCIONALS

565 €  (en base 25 pax)

PREU PER PERSONA

D.N.I. en vigor 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA


