
 
Documentos Obrigatórios 
• Cartão do Cidadão ou Bilhete de Iden�dade (válido para a viagem). 
 

Serviços Incluídos 
• Circuito em autocarro priva�vo de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotel de 3*Superior , em quarto com banho ou duche; 
       Previsto Hotel Spa Norat O Grove  (h&ps://www.hotelspanoratogrove.com/en/) 
Refeições de acordo com o presente programa de viagem (menú fixo  - bebidas  incluídas) ;  
• Visitas de acordo com o programa ; 
• Passeio de barco pelas Rias Baixas com jantar de Mariscada ; 
• Comboio turís�co por O Grove e La Toja ; 
• Guia acompanhante durante todo o circuito ;  
• Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA; 
• Seguro turís�co de viagem; 
• Mochila GeoStar.  
 

Serviços não Incluídos 
• Outras bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, bagageiros, entrada em museus e 

monumentos quando não esteja explícito a visita do interior, extras de carácter pessoal e o que não 
esteja devidamente especificado no presente programa. 

 

Alteração de Preços 
• Os preços constantes neste programa estão baseados nos custos dos serviços vigentes à data da 

impressão e para o mínimo de par�cipantes indicado, pelo que estão sujeitos à alteração que resulte de 
variações no custo de transportes, de direitos, impostos, taxas de aeroporto, segurança e combus=veis, 
ou da diminuição do numero de par�cipantes.  

 

Seguro de Saúde 
• Tratando-se de uma viagem por um país da EU deve ser pedido no CRSS ou na Loja do Cidadão o Cartão 

Europeu de Seguro de Doença. 

 

 PARÓQUIA DE ALBERGARIA  

Acompanhada pelo Revmo Senhor Padre Manuel Dinis Tavares 

   

 

Quarto duplo (mínimo de 42 par�cipantes)             ............................................          234,00 € 

Quarto duplo (mínimo de 31 par�cipantes)             ............................................          249,00 € 

Quarto duplo (mínimo de 26 par�cipantes)             ............................................          264,00 € 

 Suplemento para Quarto Individual                           ...........................................            50,00 € 
 

LUGARES  
LIMITADOS 
RESERVE JÁ  
O SEU LUGAR 

Condições de viagem 

Preço por Pessoa 

2 D
IA

S 

RIAS BAIXAS E SANTIAGO COMPOSTELA 

06 0 07 ABRIL 23 2019 

 
INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES  
Revmo Sr. Padre Manuel Dinis Tavares 
Tel.: 234 521 164 
Email: padre.dinis@sapo.pt  
geral@paroquiadealbergaria.pt  

Turismo Religioso e Cultural Norte| Av. da Boavista, 1092 , 4100-1113 PORTO 
Contactos: 220 129 361/363/364 |  Email: t.religioso.porto@geostar.pt  |  Linha 24 horas 707 24 14 14 
RNAVT Nº de registo 1819| Capital Social  EUR 42 607 768 00| MATRIC. CRC Lisboa / NIPC 500 886 113    

 
Site | h&p://turismoreligioso.geostar.pt  
Facebook | h&ps://www.facebook.com/GeoStarTurismoReligiosoCultural 

Data de Impressão | 26/10/2018 



ITINERÁRIO DE VIAGEM ITINERÁRIO DE VIAGEM 

Turismo Religioso & cultural 

ITINERÁRIO DE VIAGEM 
 

06 Abril  - ALBERGARIA/ EL GROVE  

 

Comparência em local a informar pelas 08h30. Par�da em autocarro de turismo com 

des�no à região das Rias Baixas. Paragem em Viana do Castelo para breve passeio pelo 

centro . Almoço em Vigo em restaurante local. No final, con�nuação de viagem até 

Pontevedra. Aqui visitaremos a Capela das Aparições, no Santuário do Imaculado Coração 

de Maria, onde a Irmã Lúcia, a pastorinha de Fá�ma, teve, em 1925, uma visão da Virgem 

com o Menino Jesus. Seguimos viagem para El Grove, pela costa da Galiza , passando por 

Combarro e Sanxenxo. Breve paragem e con�nuação para O Grove.  

Chegada ao hotel e distribuição de quartos. Breve tempo para descanso e em hora a 

combinar, saída para a Ria de Arosa .  

Embarque para um Cruzeiro pela Ria Arosa, para desfrutar de um jantar de marisco com 

música e animação a bordo . No fim, regresso ao  hotel e alojamento .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 Abril   -  SANTIAGO COMPOSTELA/ALBERGARIA  

 

Pequeno almoço no hotel. Saída para um agradável passeio em comboio turís�co, de 

cerca de 45 minutos, durante os quais será percorrido o centro de El Grove e os seus 

diferentes bairros, bem como a Ilha de La Toja. No fim do passeio, par�da de imediato  

com des�no a San�ago Compostela . Chegada e par�cipação na Missa do Peregrino às 

12h00. NO final, almoço em restaurante local  e algum tempo livre para visitar a cidade 

de San�ago Compostela , capital da Galiza.  É uma cidade mundialmente famosa pela 

sua catedral de fachada barroca onde acorrem os peregrinos que perfazem os 

Caminhos de San�ago, um dos apóstolos de Jesus Cristo, cujo corpo se diz que foi 

trasladado para aquele lugar. A Catedral, concebida como uma pequena cidade de 

pedra em redor de umas relíquias,  e que se diz ser dotada de vida própria, evoluiu 

com vitalidade ao longo dos anos, sendo hoje um conjunto heterogéneo de es�los e 

tendências de diferentes séculos, que se foram sobrepondo. A Catedral românica no 

seu interior e barroca no exterior, traçada segundo o modelo francês das Igrejas de 

Peregrinação, ergue-se entre 1075 e 1211 sobre os restos das primi�vas Igrejas 

construídas no local onde apareceram as cinzas do Apóstolo, a úl�ma destruída por 

Almançor no ano de 997 aquando da ocupação Árabe da cidade.  Em hora a informar 

inicio da viagem de regresso a Portugal, com paragem técnica no percurso . 

 

FIM DA VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 
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