Cantábria: de Altamira a Picasso

de 24 a 29 de julho de 2021

Guia: Anísio Franco
PROGRAMA
Sábado, dia 24 de julho
Lisboa / Santander
12h30 - partida em voo Iberia IB3109 com destino a Santander (via Madrid)
14h55 – escala em Madrid
16h00 – partida em voo Iberia IB8968 para Santander
17h10 – chegada a Santander, transfer e check-in no Gran Hotel Sardinero**** junto à praia
tempo livre
20h30 – jantar no restaurante La Posada del Mar
Regresso ao Hotel e alojamento

Domingo, 25 de julho
Santander
pequeno-almoço no Hotel
09h30 – saída em autocarro para visitar o Palácio e Península Magdalena
11h30 - visita ao Museu de Pré-História e Arqueologia da Cantábria
13h30 – almoço no restaurante La caseta de Bombas
percurso a pé pelo Paseo e Jardins da Rua Pereda e Castelar e passeio pelo centro
histórico, incluindo a Catedral de Santa Maria da Assunção
17h30 – Visita ao Centro Botín, edifício projetado por Renzo Piano em colaboração com Luís
Vidal +arquitetos, destacando-se também a visita à Exposição Picasso Ibero
20h30 – alojamento e jantar no hotel

Segunda-feira, 26 de julho
Santander/ Agüero / Castro Urdiales / Laredo / Santoña / Santander
pequeno almoço no hotel
09h30 - partida em direção à Aldeia velha de Laredo com passagem pela aldeia medieval Agüero
que conserva uma torre, um solar e uma igreja paroquial de grande interesse
visita em Laredo, cuja origem ainda é bastante difusa, sendo citada pela primeira vez em
documento do ano de 1068 (centro histórico e Igreja de Santa Maria)
13h30 - almoço em Castro Urdiales no restaurante Asador del Puerto
15h00 – visita ao centro histórico de Castro Urdiales chamada a Roma Atlântica - Flavióbriga,
incluindo a Igreja de Santa Maria, Farol de Santa Ana e o centro histórico onde, na rua Ardigales,
se encontra um centro de interpretação do período Romano.
partida em direção a Santoña para jantar no restaurante As de Guia.
21h30 – alojamento no hotel

Terça-feira, 27 de julho
Santander / Comillas / Potes / Santillana del Mar / Santander
pequeno almoço no hotel
08h00 – TESTE PCR no Hotel
09h00- saída do hotel em direção a Comillas para visitar “O Capricho” de António Gaudí.
11h00 – partida em direção a Potes
12h30 - almoço no restaurante do Hotel del Oso
14h30 -no sopé do Parque Nacional Picos de Europa, a cidade de Potes tem centro histórico
classificado como Bem de Interesse Cultural, na categoria de Património Histórico, desde 1983.
Visitas à Torre do Infantado e Igreja Velha de São Vicente (gótica).
16h00 - visita ao Mosteiro de Santo Toríbio de Liébana
20h30 - jantar e alojamento no hotel

Quarta-Feira, 28 de julho
Santander / Santillana del Mar / Santander
Pequeno almoço no hotel
09h00 – partida em direção a Santillana del Mar
10h00 – visita ao Museu Nacional e Centro de Investigação de Altamira
12h00 – chegada a Santillana del Mar para visita ao centro histórico, incluindo a Colegiata de Santa
Juliana (um dos monumentos mais representativos da arquitetura românica da Cantábria)
13h30 - almoço no Parador de Santillana Gil Blas
15h40 - visita às Cuevas El Castillo (UNESCO - 3 grupos de 6 pessoas - 15h40, 16h00 e 16h20)
19h00 – regresso a Santander
21h00 - Jantar na Bodeja del Riojano

Quinta-feira, 29 julho
Santander / Lisboa

Pequeno almoço no hotel.
Check-out e transfer ao aeroporto para regresso a Lisboa
09h25 – voo Iberia IB8971 com destino a MADRID.
10h30 – Chegada a Madrid, tempo de escala e mudança de avião.
15h40 – Continuação em voo regular Ibéria IB3102 com destino a Lisboa.
16h05 – Chegada a Lisboa ao aeroporto Humberto Delgado.
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