
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIATGES ROVIRA - Carrer Major, 25, 17190 Salt, Girona – Tel. 972 230 560 – www.ViatgesRovira.com 
 

 

 
 

SORTIDES: 

30/09/18 – 07/10/18 

 

 

8 DIES BUS 
 

Preu: 555€ 
Suple. Individual 130€ 

 

Paga i senyal de 15€ al 

fer la reserva 
 

Resta 45 dies abans de 

sortir 

 
EL VIATGE INCLOU: 

 Autocar anada i tornada 

 Guia acompanyant tot el 

recorregut 

 1 nit hotel 3*** a Leon 

 5 nits hotel 3*** a Valga 

 1 nit hotel 3*** a 

Miranda de Ebro 

 Tots el àpats amb aigua 

i vi menys l’esmorzar 

del dia de sortida i el 

dinar de la fira marisc 

O’Grove 

 Entrades i guies locals 

previstes el programa. 

 Assegurança de viatge i 

anul·lació. 
 Suplement per recollir a la 

mateixa població consultar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA 1: Origen - León 
 

Sortida del punt d’origen amb bus 

direcció León però abans pararem en ruta 

per esmorzar a càrrec dels Srs. Clients, 

continuarem camí i dinarem en ruta abans 

d’arribar a León per sopar i allotjament.  

 

DIA 2: León – Valga - Padrón 
 

Esmorzar a l’hotel de Léon i sortida 

direcció Galicia, arribada al migdia a 

l’hotel repartiment habitacions i dinar, a 

la tarda la nostre guia ens acompanyarà a 

Padrón ciutat a on va néixer Rosalia de 

Castro i a on veurem el Jardí Botànic i 

l’Alameda, tornarem a l’hotel per sopar i 

allotjament. 

 

DIA 3: Valga – Baiona - La Guardia 

Valenca do Minho 
 

Després d’esmorzar anirem a Baiona a on 

farme un recorregut amb la nostre guia 

per la població, seguidament anirem a La 

Guardia a on pujarem a Sta. Tecla per 

veure unes espectaculars vistes, dinarem i 

a la tarda visitarem Valenca do Minho, 

tindrem temps lliure per fer compres, 

tornarem a l’hotel per sopar i allotjament. 

 

DIA 4: Valga – Santiago Compostela 

Pontevedra. 
 

Després d’esmorzar anirem a Santiago de 

Compostela, farem un recorregut amb un 

guia local i entrarem a la catedral, 

tornarem a l’hotel a dinar, després anirem 

a Pontevedra a on farem una visita guiada 

a la població, tornarem a l’hotel a sopar i 

allotjament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

DIA 5: Valga – Cambados – Villagarcia 

de Arousa 
 

Sortida direcció Cambados capital del  

Albariño a on farem una visita al Pazo de 

Fefiñanes amb degustació inclosa, 

tornarem a l’hotel per dinar i a la tarda 

visitarem Villa Garcia de Arousa amb la 

nostre guia, tornarem a l’hotel sopar i 

allotjament. 

 

DIA 6: Valga – O’Grove – La Illa de la 

Toja - Combarro 
 

Sortida direcció a la Illa de la Toja per fer 

un passeig amb vaixell per la ria i a on ens 

oferiran una degustació de musclos regat 

amb un vi de Ribeiro seguidament anirem 

a la Fira de Marisc de O’Grove (dinar no 

inclos), a la tarda anirem a visitar 

Combarro un poblet mariner declarat 

conjunt històric artístic, sopar i 

allotjament a l’hotel. 

 

DIA 7: Valga – Burgos – Miranda de Ebro  
 

Sortida després d’esmorzar direcció 

Castejon però abans pararem a Burgos per 

dinar i a on tindrem lliure per visitar la 

magnifica catedral (visita lliure). 

Seguirem ruta fins arribar a Castejón per 

sopar i allotjament a l’hotel.  

 

DIA 8: Miranda de Ebro -  Zaragoza - Origen 
 

Sortida després d’esmorzar, visita a 

Zaragoza a on farem una panoràmica de 

la ciutat, passant per el recinte de la Expo 

2008 amb els seus ponts i pavellons, a peu 

visitarem la Basílica del Pilar per admirar 

els seus retaules d’alabastre i l’òrgan de 

6250 tubs, dinarem en ruta i tornada al 

punt d’origen fi del viatge.  

GALICIA RIAS BAIXES 
Fira Marisc O’Grove 

León – Burgos – Zaragoza – Pontevedra – O’Grove – Padrón - Santiago  

Baiona – La Guardia – Valenca do Minho - Combarro 


