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

DELEGAÇÃO DE GUIMARÃES

Comunicado 01/2019 • 16.ABR.2019

FINISTERRA E CASCATAS DE ÉZARO
15 e 16 de junho de 2019

Cabo Finisterra

A Comissão Sindical de Delegação de Guimarães com a colaboração da direção do SBN, vai
realizar um passeio-convívio destinado aos associados e familiares, eventualmente a amigos,
cujo programa, abaixo se transcreve.
Na inscrição será exigida uma entrada inicial de 50€ por pessoa.
O pagamento total deverá ser efetuado até ao dia 31 de maio de 2019.
Preço por pessoa:
Adultos ................................................. 130,00€ (em quarto duplo)
Suplemento quarto individual ............... 20,00€
Esta viagem só se realizará com o mínimo de 35 pessoas.
Tudo o não incluído no programa de viagem será da responsabilidade de cada participante.
As inscrições deverão ser efetuadas na delegação de Guimarães, até ao dia 31 de maio
Telefs. 253414167/910036307 e email:guimaraes@sbn.pt. É aconselhável levar o Cartão de
Cidadão e cartão europeu de saúde.
PROGRAMA DA VIAGEM
1º dia - Saída dos locais e horários a indicar em Autocarro de Turismo em direção à
Galiza. Chegada ao hotel e acomodação. Almoço. Pela tarde visita a Combarro,
declarada conjunto histórico artístico, destaque para a sua arquitetura genuína Galega
Cascatas de Ézaro
assim como para os seus 30 espigueiros alinhados ao longo da margem da Ria de Pontevedra. Continuação até à Ilha da Toxa, conhecida pelas suas águas curativas. Cruzeiro
em barco pela Ria de Arousa, onde teremos a oportunidade de conhecer os diferentes cultivos de molusco, podendo ao mesmo tempo
degustar mexilhões recém preparados, acompanhados de bom vinho da terra, ao som de música animada. No final da tarde, regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.
2º dia - Pequeno-almoço e visita a Santiago de Compostela, com guia oficial, cidade santa à semelhança de Jerusalém e Roma,
destaque para as Praças de Obradoiro, da Platerias e a imponente Catedral. Almoço. Pela tarde visita a Finisterra, localidade que o
seu nome deriva do Latim e significa fim de terra, aqui termina também o caminho de Santiago. Podemos contemplar uma bela panorâmica
sobre a costa da morte desde o seu farol. Continuação até ao rio Xallas onde podemos apreciar a Cascata de Ézaro conhecida como a
maior cascata da Europa. No final da tarde, regresso aos pontos de origem com paragens durante o percurso.
O preço inclui: Viagem em Autocarro; Guia acompanhante; Regime segundo programa de viagem; Bebidas incluídas (água e vinho); Visitas
descritas no programa; Passeio de barco com degustação de mexilhões; Seguro de assistência em viagem; (Intermundial seguros apólice
Nº L11APK01124 ).
O preço não inclui: Tudo o citado como facultativo; Entradas nos monumentos; Extras de caráter pessoal; Suplemento do quarto individual
cujo valor é de 20€ por pessoa por noite. A organização reserva o direito de alterar o programa em benefício dos clientes.
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