Cantàbria, 4 dies
PC - Entrades incloses
1r dia: CENTRE - CASTRO URDIALES - NOJA
Sortida a primera hora del matí de l’escola.
Dinar lliure (no inclòs). A primera hora de la tarda
arribada a Castro Urdiales, visita del conjunt del far, església i castell, típica estampa de la Costa
Càntabra. Continuarem fins a Noja. Població turística coneguda per les seves magnífiques platges,
acomodació, sopar i allotjament.
2n dia: NOJA – CABÀRCENO – SANTANDER – NOJA
Esmorzar a l’hotel. Sortida cap al parc de la natura de Cabàrceno, on realitzarem una ruta guiada i els
tallers de l’aula Mediambiental. Dinar de pícnic (possibilitat de retorn a l’hotel per dinar).
A la tarda visitem Santander, pujarem al far, amb magnífiques vistes, passejarem per la península de la
Magdalena, les platges Sardinero i el centre comercial al voltant de la catedral i els jardins de José María
Pereda. Retorn a l’hotel, sopar i allotjament.
3r dia: NOJA – COMILLAS – ALTAMIRA – SANTILLANA DEL MAR
Esmorza a l’hotel. Sortida cap a la població de Comillas, on trobem el
Capricho de Gaudí, el palau dels marquesos de Comillas i una varietat
d’edificis i monuments modernistes. Dinar de pícnic i sortida per visitar
la Neocueva d’Altamira (nou museu i rèplica de la cova original).
Possibilitat de fer un interessant taller prehistòric.
A la tarda parada a Santillana del Mar poble medieval que conserva
intacte el casc antic i considerat un dels pobles més macos d’Espanya.
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
4t dia: NOJA – BILBAO – PUNT D'ORIGEN
Esmorzar a l’hotel. Sortida per autopista. Arribada a Bilbao, parada al
costat del museu Guggenheim (supl. Entrada museu 8€/alumne).
Dinar de pícnic i reprendrem el viatge de tornada al centre

ALUMNES PROF. €/alumne
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3
225 €
. Supl. Temp. Alta 12-35 €/alumne
El nostre preu inclou:
• Transport amb autocar • Pensió complerta (excepte el dinar
del 1r dia) • Estada de 3 nits en hotel **/*** a la població de
Noja (costa) • 3/4 gratuïtats pels professors • Entrada inclosa
al Parc de Cabàrceno(aula inclosa) i la Neocueva d’Altamira •
Assegurança de viatge i de responsabilitat civil • Butlletes
pro-viatge fi de curs • Material tècnic i didàctic • IVA

Des de 165 €
Pensió complerta
entrades incloses

Consulti’ns la seva opció, li farem
el pressupost a la seva mida.
Tel. 933 100 333 Fax. 933 100 926
E-mail: info@termetours.com
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