DELEGAÇÕES DE
BRAGA • VALENÇA • VIANA
Comunicado 04/2016 • 06.SET.2016

S I N D I C ATO D O S B A N C Á R I O S D O N O RT E

VIAGEM À GALIZA

CORUNHA E COSTA DA MORTE
Visitando: Muxia,

Finisterra e
Santiago de Compostela

CORUNHA

7 a 9 de outubro de 2016
À semelhança das viagens de anos anteriores e a pedido de muitos colegas, as
Comissões Sindicais de Delegação de Braga, Valença e Viana do Castelo,
com a colaboração da Direção do SBN, vão realizar um passeio-convívio destinado
aos associados e familiares, eventualmente a amigos, cujo programa, de forma
reduzida, consta no verso desta Circular.
As inscrições são limitadas a 50 pessoas (lotação do autocarro) e serão
reservadas por ordem de receção.
No momento da inscrição é exigida uma entrada inicial de 65,00€ por pessoa
(reembolsável só em caso de desistência por força maior), podendo ser pago o
restante até 3 cheques, pré-datados e sucessivos, com início em 25 de outubro de
2016 (o 1º.), 25 de novembro (2º.), 23 de dezembro (3º.) , emitidos a favor do SBN.
Preços por pessoa:
- Adultos ..................................................
- Crianças até 24 meses ............................
- Suplemento quarto individual .................

MUXIA

FINISTERRA

245,00 €
grátis (no quarto dos pais)
20,00 € /noite

Esta viagem só se realizará com um mínimo de 45 pessoas.
Tudo o não incluído no programa de viagem será da responsabilidade de cada
participante.
As inscrições deverão ser efetuadas na Delegação de Braga (Tlf. 253 217505/
/962847777/964640531 e Fax. 253 615 280), na Delegação de Valença
(Tlf. 251823965/966057659/967128432 e fax. 251823910) e na Delegação
de Viana do Castelo (Tlf. 258 826134 / 963353219 e fax. 258 822323) ou
através do destacável até ao dia 26 de setembro de 2016.

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Saudações Sindicais
As Comissões Sindicais de Delegação de Braga, Valença e Viana do Castelo

CORUNHA E COSTA DA MORTE

Delegação de Valença

Nº

7 a 9 de outubro de 2016

Nome do Bancário
Banco

Boletim de
Inscrição

Sócio Nº
Local de trabalho

Telefone

Morada
Telefone

Telemóvel

Email

Acompanhante

Idade
Idade

Junto remeto cheque s/Banco

no valor total de Euros

destinado ao pagamento da inscrição
Assinatura

PROGRAMA
1º DIA (07/10 - sexta) – LA CORUÑA
Saída de locais e horários a indicar, pela manhã, em autocarro de grande turismo em direção à GALIZA
com paragens técnicas pelo caminho e pequeno-almoço (não incluído). Continuação da viagem até ao
hotel situado no centro da cidade, onde faremos o respetivo check-in e almoçaremos. Pela tarde visitaremos a cidade da Corunha com tour panorâmico pela cidade com destaque para a maior marginal da
Europa, o Castelo de San Anton, a Torre de Hercules, as praias de Orzan e Riazor e as praças de Lugo,
Vigo e Portugal. Tempo livre na emblemática zona histórica. No final do dia regresso ao hotel para jantar
e alojamento.
2º DIA( 08/10 - sábado) – COSTA DA MORTE
Pequeno-almoço no hotel e início da viagem para visita à Costa da Morte. Famosa pela sua beleza
paisagística. Paragem em Muxia para visita ao santuário com a sua Pedra de Abanar, conhecida
tradicionalmente pelos seus poderes milagrosos. Continuação da viagem até ao Cabo Finisterra
considerado pelos romanos durante séculos como o fim do mundo. Desde o seu farol poderemos observar paisagens únicas sobre a costa. De seguida o almoço que constará de uma Mariscada
Galega. Após este , continuação até à Cascata de Ézaro, situada na foz do rio Xallas (único rio na
Europa que desagua formando uma cascata com mais de 100 metros de altura) No final da tarde
regresso ao hotel, jantar e alojamento.
3º DIA (09/10 - domingo) – LA CORUÑA
Depois do pequeno-almoço no hotel continuaremos a visitar a cidade da Corunha e efetuaremos uma
visita ao Aquário Finisterra (entrada incluída) conhecido localmente como La Casa de Los Peces,
bem como visita ao museu interativo dedicado ao homem “La Domus” (entrada incluída). Almoço
em restaurante e início da viagem de regresso a Portugal com paragem em Santiago de Compostela
e breve paragem na vila de Padron, terra da poetisa galega Rosalía de Castro.

BOA VIAGEM !
Nota Final:
O programa inclui: Viagem em autocarro de grande turismo. Pensão completa com bebidas
incluídas. Guia acompanhante em toda a viagem. Seguro de assistência em
viagem European Seguros (apól. 07620002975).
Organização Técnica de Viajes Ria del Burgo XG 279 – El Temple – La Coruña
O programa não inclui: Tudo o estipulado no programa como facultativo, opcional ou não incluído,
bem como as entradas a museus e monumentos que não figurem como
incluído no programa de viagem.

