Costa Verde Express – de Santiago de Compostela a Bilbao
06 dias / 05 noites
a partir de
R$ 6.960

+9x de R$ 1.804
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Viagem a bordo do Trem Costa Verde Express percorrendo o norte da Espanha para conhecer locais imperdíveis como Viveiro, Ribadeo, Gijón
e Santillana del Mar. Essa viagem promete cultura e história por meio de um transporte privado, confortável e com belas paisagens a desfrutar
desde a janela de sua cabine. Embarque nessa viagem a bordo de um cruzeiro sobre trilhos.

Paises: Espanha
Cidades: Bilbao - Gijón - Santander - Santiago de Compostela
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
De Maio à Outubro de 2023. Consulte-nos!

Inclui
05 noites de acomodação em Suíte Gran Classe a bordo do trem

05 jantares e 05 almoços com a melhor gastronomia típica (inclui vinhos, café e licores)
05 cafés da manhã buffet
Água, café e refrigerantes gratuitos
Música e entretenimento no vagão bar
Excursões programadas, com entradas em museus, catedrais, igrejas
Ônibus de luxo que acompanha o trem em todo o percurso
Jornais diários e revistas
Serviço de segurança permanente
Guia acompanhante multilíngue durante todo o percurso
Uma excelente equipe à sua disposição

Roteiro
1° DIA: SANTIAGO DE COMPOSTELA - FERROL - VIVEIRO
Recepção no PN dos Reyes Católicos de Santiago de Compostela as 10:00 h. Visita de Santiago neste Ano Santo Jacobino e almoço. De tarde
com nosso ônibus, chegaremos a Ferrol, onde esperaremos nosso trem. Apresentação e acomodação nas cabines. Visita a Viveiro, tempo livre,
jantar e noite em Viveiro.
2º DIA: VIVEIRO – RIBADEO – LUARCA – OVIEDO
Enquanto tomamos café da manhã a bordo do trem, chegará a Ribadeo, visita, tempo livre e almoço em Ribadeo. À tarde, chegaremos de trem
ao primeiro enclave asturiano, Luarca, La Villa Blanca de la Costa Verde. Visita. Jantar a bordo e noite em Oviedo.
3º DIA: OVIEDO - LLANES
Após o café da manhã, pegaremos nosso ônibus para visitar Gijón. À tarde iremos visitar a Capital do Principado, Oviedo. Visita e tempo livre.
No final da tarde com o trem iremos para Llanes, jantar a bordo e noite em Llanes.
4º DIA: LLANES – CABEZÓN DE LA SAL

Após o café da manhã partiremos com nosso ônibus para o Coração dos Picos da Europa; Santuário de Covadonga, Lago Enol e a 1ª Capitaldo
Reino de Astur, Cangas de Onís. Comida. À tarde, visitaremos a cidade de Llanes, para depois partir para terras cantábricas, jantar a bordoe
noite em Cabezón de la Sal.
5º DIA: CABEZÓN DE LA SAL - SANTILLANA DEL MAR – SANTADER
Após o café da manhã, visitaremos a Neocaverna de Altamira e a Vila Medieval de Santillana del Mar. Após o almoço, chegaremos de trem a
Santander. Visita, tempo livre e jantar em restaurante típico. Noite em Santander..
6º Dia: SANTANDER – BILBAO
Durante o café da manhã, o trem avançará para as terras bascas, chegando à capital da Biscaia, Bilbao. Visita e comida. Após o almoço,
retornaremos à estação La Concordia, onde a viagem terminará por volta das 16h.

Saídas e Preços
Temporada 2023

Saídas de Santiago de Compostela
Maio: 20
Junho: 03,17
Julho: 01, 15
Setembro: 09, 23
Outubro: 07

A partir de EUR 4.000 (valor por pessoa do pacote em suíte Gran Classe dupla)
A partir de EUR 7.000 (valor do pacote em suíte Gran Classe individual)

Observações
Serviços a bordo do trem

Serviço de lavanderia: Há serviço diário, consulte a equipe a bordo do trem.
Serviço Médico: A bordo do trem existe um kit de primeiros socorros. Além disso, os serviços médicos da empresa são coordenados
pelos vários centros de saúde das cidades por onde o trem passa.
Refeições especiais: Caso o cliente precise seguir uma dieta especial, essa pode ser solicitada no momento da reserva.
Emcada Suíte Gran Classe do Trem El Transcantábrico o passageiro tem um espaço especialmente concebido para relaxamento e
privacidade. O viajante pode dormir com conforto quando o trem para na estação. Desta forma evita o eventuais “balanços” do trem que
podem interromper o sono e permite que aqueles que querem sair à noite para aproveitar a vida noturna da cidade. Cada suíte tem
acessórios de higiene. A corrente elétrica é de 220 V. Uma grande janela, tanto no quarto e no banheiro, para apreciar a paisagem. O
interior do trem está ligado, permitindo a livre circulação de viajantes.As suítes possuem uma cama de casal. Algumas suítes têm a opção
de ter uma cama superior. Todas as suítes estão equipadas com maleteiro, frigobar, cofre, armário, escrivaninha, telefone. As suítes têm
banheiros equipados com chuveiro, sauna bem como secador de cabelo. Ar condicionado, aquecimento, música ambiente e as luzes têm
controlador individual.

Fotos

