DELEGAÇÃO DE VALENÇA
Comunicado 02/2018 • 4.JUL.2018

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

TARAMUNDI

SAN ANDRÉS DE TEIXIDO

3 a 5 de outubro 2018
NORTE DA GALIZA

(COSTA LUCENSE)

FERROL - SAN ANDRÉS DE TEIXIDO - RIBADEO - PRAIA DAS CATEDRAIS
À semelhança das viagens de anos anteriores, 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 resumida,
consta no verso desta Circular.
As inscrições são limitadas a 55 pessoas (lotação de um autocarro) e serão reservadas por ordem de
receção. Por questões logísticas as inscrições serão aceites até ao dia 14 de setembro de 2018.
No momento da inscrição é exigida uma ENTRADA INICIAL DE 55,00€ por pessoa (reembolsável só em
caso de desistência por força maior e até 8 dias antes da viagem) podendo pagar o restante até 4 cheques, pré-datados e sucessivos, com início a 25 de setembro (1º), 25 de outubro, 25 de novembro e 23 de
dezembro de 2018, emitidos a favor do SBN.
Preços por pessoa:

- Adultos..........................................
- Crianças até 24 meses ...............
- Suplemento quarto individual ..

€ 275,00
grátis (no quarto dos pais)
€25,00/noite

Esta viagem só se realizará com um mínimo de 45 pessoas por autocarro.
Tudo o não incluído no programa de viagem será da responsabilidade de cada participante.
As inscrições deverão ser efetuadas:
– na Delegação de Braga (Tel. 253 217505/ 962847777/ 964640531 e Fax. 253 615280),
– na Delegação de Valença (Tel. 251823965/ 966057659/ 967128432 e fax. 251823910)
– na Delegação de Viana do Castelo (Tel. 258 826134/ 963353219 e fax. 258 822323)
ou, ainda, através do destacável até à data acima indicada.
Nota: todos os participantes deverão ser portadores do
Cartão Europeu de Seguro de Doença e BI/CC.

Saudações Sindicais

Boletim de
Inscrição

3 a 5 de outubro de 2018
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no valor total de Euros

☛

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

NORTE DA GALIZA

Delegação de Valença

v.s.f.f.

destinado ao pagamento da inscrição
Assinatura

PROGRAMA
1º DIA (03/10 - quarta) - Saída dos lugares 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 Ferrol, uma cidade tradicionalmente orientada para atividades marítimas, através do seu porto comercial e de pesca, estaleiros civis e militares, instalações da Marinha e
praias turísticas. Visita da cidade e do Museu Naval. Almoço em
restaurante e continuação até San Andrés de Teixido, um lugar cheio
de tradições e lendas que o tornam um local misterioso e atraente
para os crentes de todas as esferas da vida. Dizem que é aqui “O
Portão do Além do Mundo Celta”. Uma das lendas conta que San
Andrés chegou de barco às falésias de Teixido e que o seu barco foi
destruído e se transformou na rocha conhecida como a Barca de San
Andrés. Consta-se também que em San Andrés de Teixido “vai de
morto quem não for de vivo”.No final do dia seguiremos para o nosso
hotel situado em Vivero para jantar e alojamento.
2º DIA (04/10 - quinta) Taramundi - Ribadeo - Praia das Catedrais Após o pequeno-almoço, saída para visitar Taramundi. Aparecendo
entre montanhas e vales, entre sóis e névoas, entre aldeias suspensas
de encostas, entre rios e córregos (pequenas passagens de água
corrente inferiores a um riacho) e entre florestas verdes e luxuriantes.
Tudo em Taramundi parece tirado de uma história mágica. É como um
grande parque temático ao ar livre onde a água e o ferro são os protagonistas. Um parque temático onde as distâncias não existem, tudo é muito próximo, e onde os museus
estão vivos e herdam a história, os hábitos e a cultura dos séculos. Museu da Água, Museu da Navalha
e Moinhos de Mazonovo são algumas das visitas mais destacadas desta vila. Almoço em restaurante e
continuação para Ribadeo, localidade que marca a linha territorial entre a Galiza e Astúrias por ter
um grande encanto turístico. Após esta visita conheceremos a Praia das Catedrais uma das mais
conhecidas na Galiza a nível mundial. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
3º DIA (05/10 - sexta) Estaca de Bares, Loiba e mariscada - Pequeno-almoço no hotel e teremos a oportunidade de conhecer Estaca de Bares, separação das águas do Atlântico e do mar Cantábrico,
ponto mais ao norte de toda a península ibérica. Típica vila marinheira desfrutando do seu entorno
natural. Loiba e o banco conhecido como “the best bench of the world”, o banco mais bonito do
mundo, por ter uma panorâmica tão deslumbrante. Depois, almoço especial com mariscada contendo amêijoas, camarões, vieiras, mexilhões, berbigões, navalhas, caranguejos, lagostas, lapas, sapateiras ou santolas (desde que os moluscos não estejam disponíveis no mercado, serão substituídos por
outros), tudo regado com vinho branco do Ribeiro, sobremesa, café e muita música. No fim regresso a
Portugal e aos nossos locais de origem.

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 (apol.07620002975).
Organização Técnica de Viajes Ria del Burgo XG279 – 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.

