Expresso La Robla - Rota o Peregrino
6 dias / 5 noites
a partir de
R$ 2.236

+9x de R$ 580
por pessoa em acomodação dupla de acordo com o câmbio do dia
Uma viagem à natureza e cultura do norte da Espanha.
O Trem La Robla Express nasceu com a ideia de oferecer todo o charme e conforto das viagens ferroviárias clássicas a preços acessíveis. As
áreas comuns do Trem La Robla Express são compostas por três vagões confortáveis com ar-condicionado e serviço de bar permanente. Todas
as manhãs, você pode desfrutar de um requintado buffet de café da manhã, e o viajante tem jornais diários, revistas, biblioteca, videoteca e
televisão à sua disposição.

Paises: Espanha
Cidades: Ferrol - Ortigueira - Oviedo - Santiago de Compostela - Viveiro
Não inclui passagem aérea
Hospedagem com pensão completa
Saídas de 10 a 31 de Agosto de 2022

Inclui
Acomodação em cabine dupla com banheiro;
Café da manhã diário a bordo com produtos de buffet;
Todos os almoços e jantares, em restaurantes selecionados (incluindo vinho, água, refrigerantes e café);
Bebida de boas-vindas;
Água mineral;
Entradas para museus e monumentos;
Excursões e visitas programadas;
Ônibus para viagens que acompanham o trem ao longo do percurso;
Jornais e revistas diárias;
Serviço de Segurança;
Guia de acompanhamento;
Uma excelente equipe à sua disposição.

Roteiro
1° DIA: OVIEDO - VIVEIRO
Check in e entrega de bagagem a partir das 11:00 até às 15:30 em C/Ingeniero Marquina 3, bajo ( em frente a estação de trem – Oficinas de
trenes Turisticos . Brinde de boas-vindas ao trem, apresentação da tripulação e acomodação. Jantar a bordo, enquanto o trem segue para a
Galiza, noite em circulação para Viveiro.
2° DIA: VIVEIRO
Chegada antecipada a Viveiro. Começamos a manhã como todos os dias desfrutando do nosso delicioso buffet de café da manhã. Depois do
café da manhã, transferência para Ferrol por ônibus de peregrinos que desejam cobrir o primeiro passo; Ferrol - Pontedeume (26 Km.). Para
quem não quer andar, transferência de ônibus para o ponto mais setentrional da Península Ibérica, o Cabo Estaca de Bares, depois visitando a
Playa de Bares e o Barqueiro, com tempo livre para o almoço. À tarde, transferência dos caminhantes para o trem, e pick up em Pontedeume
para retornar a Viveiro. Tempo livre para jantar e pernoite em Viveiro.

3° DIA: VIVEIRO - ORTIGUEIRA
Enquanto tomamos café da manhã, o trem viajará para Ortigueira. Daqui de ônibus, levaremos os peregrinos a Pontedeume, para iniciar a
segunda etapa para Abegondo (31 km). Para os caminhantes visitaremos o Santuário de San Andrés de Teixido e Cedeira, com tempo livre
para o almoço. À tarde, transferência dos caminhantes para o trem e pick up dos caminhantes em Abegondo para voltar para Ortigueira. Tempo
livre para jantar e noite em Ortigueira.
4° DICA: ORTIGUEIRA – FERROL
Durante o café da manhã, o trem irá até Ferrol, depois o ônibus aproximará os peregrinos do ponto de partida da terceira etapa Abegondo - A
Calle (25 Km). O restante dos passageiros com o ônibus, vão se aproximar da Corunha, onde passaremos a manhã desfrutando de tempo livre
para o almoço. À tarde, retorno ao trem em Ferrol. Esta noite jantaremos juntos em uma típica Pulpería. Noite em Ferrol.
5° DIA: FERROL – SANTIAGO DE COMPOSTELA – OVIEDO
Após o café da manhã a bordo, transferência dos peregrinos de ônibus para o início da quarta e última etapa, que lhes permitirá chegar de A
Calle para Santiago de Compostela (27 km.). Uma vez em Santiago, eles terão tempo livre até a tarde. Para o restante dos clientes, partida em
ônibus de Ferrol para Santiago de Compostela. Tempo livre em Santiago. No final da tarde, peregrinos e turistas retornam ao trem em Ferrol.
Durante o jantar a bordo, o trem partirá para Oviedo. Noite em circulação para Oviedo.
6° DIA: OVIEDO
Chegada antecipada do trem para Oviedo. Café da manhã a bordo e despedida da tripulação e trem, para terminar a viagem por volta das
11h00.

Saídas e Preços
Saídas de Oviedo em 2022
Agosto: 10, 17, 24, 31
A partir de EUR 1.200 (valor por pessoa do pacote em cabine dupla standard )
A partir de EUR 2.100 (valor por pessoa do pacote em cabine Individual standard)

Observações
As Cabines: o Trem La Robla Express possui quatro vagões-cama com sete compartimentos cada, equipados com dois beliches, guardaroupa, luz de leitura, ar condicionado, música ambiente, sistema de endereços públicos, etc. Os compartimentos têm uma atmosfera
moderna e jovem que permite um descanso confortável. Possuem também um banheiro com chuveiro, pia, vaso sanitário e secador de
cabelos. Para que o viajante possa descansar confortavelmente, o trem permanecerá parado na estação durante a noite.
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