Serviços incluídos: Viagem em autocarro de turismo (Costa Ferreira) devidamente
identificado; seguro de viagem; refeições de acordo com o presente programa; visita
aos locais descritos no programa; Estadia no Gran Hotel de Ferrol, com pequenoalmoço incluído. Refeições descritas no programa com bebidas incluídas. Não incluído:
serviços que não estejam devidamente especificados no programa * Este programa
pode sofrer alterações pontuais. Preço: 159€ em quarto duplo. Suplemento Single: 32€

Itinerário

Itinerário

26 de Julho – Porto/Santa Mariña de Augas Santas/Ferrol

27 de julho –Ferrol/Santo Andrés de Teixido/A Coruña/Porto

Concentração na Universidade Sénior Contemporânea pelas 6h 45.
Partida para Santa Mariña de Augas Santas, e passeio por esta aldeia do
concelho de Allariz, província de Ourense. Localidade criada pelos
romanos, a toponímia evoca a história e a lenda de Santa Marinha, mártir
do séc. II da nossa era e cuja festa litúrgica se celebra a 18 de julho e que
terá sido batizada por Santo Ovídeo, um dos primeiros bispos de Braga.
Visita ao santuário que evoca a memória desta santa, e que se encontra
na Via de la Plata do Caminho de Santiago, data do séc. XIII e é um dos
mais notáveis exemplares exemplos de arquitetura tardo-românica, com
apontamentos góticos como as duas rosáceas que encimam o pórtico e a
abside. Almoço no tradicional restaurante “Casa das Augas Santas”.
Partida para Ferrol, cidade de enorme importância para a industria naval
galega. Visita ao Castelo de San Filipe, construído no séc. XVI por iniciativa
do rei Filipe II (Filipe I de Portugal), a sua função consistia em defender o
Porto de Ferrol, apoiado por outros dois castelos, o de Nossa Senhora da
Lapa e de San Martín, que ficavam na margem sul e que atualmente se
encontram em ruínas. De seguida rumamos à co-catedral de S. Julian,
que divide a honra catedralícia com a igreja de Mondonedo, em Lugo,
formando a diocese de Mondonedo Ferrol. O principal cenóbio ferrolano
data de 1763 e da autoria do arquiteto e engenheiri naval Julián Sanchez
Bort. Foi edificada no lugar do um antigo templo românico.
De seguida visita ao Museu Naval de Ferrol. Inserido no interior da base
naval de Ferrol, é um dos mais importantes núcleos museológicos
relacionados com a história da marinha espanhola, tendo sido fundado
em 1986. da Coleção destacam-se as mais de 100 peças de artilharia,
modelos de navios históricos como a fragata Santa María Magdalena e o
bergantim Palomo. Terminamos o primeiro dia na icónica praça do
Concelho. Instalação no Gran Hotel de Ferrol ****. Jantar no hotel. Noite
livre .

Visita à aldeia de Santo Andrés de Teixido. Este lugar, de apenas 49
habitantes, junto aos altos promontórios da costa do Mar Cantábrico
assemelha-se a uma paisagem açoreana, com prados e edificações
de pedra. Um dos principais destinos de peregrinação da Galiza, a
igreja de Santo Andrés é um templo datado, na sua primeira versão,
do séc. XII como parte de um antigo mosteiro a cargo da ordem de S,
João. O edifício atual data do séc. XVII e diz a lenda que se não
formos a Santo Andrés “de vivo” iremos “de morto”.
Desta aldeia destaque ainda para a “fonte dos três canos” e o
extraordinário miradouro natural da “Vixia Herbeira”, no cimo de um
dos promontórios mais altos da Europa, a 613m acima do nível do
mar, com uma panorâmica única para as costas do mar Cantábrico.
Almoço. Pela tarde à cidade de A Coruña, onde inicia o Caminho
Inglês de Santiago. Á sua origem perde-se nas brumas, atribuindo-se
ao mítico guerreiro celta Breogán a fundação do primeiro
aglomerado castrejo que estará na base da fundação de A Coruña,
cujo passado está também relacionado com o domínio romano do
noroeste peninsular, comprovado pela existência da famosa Torre de
Hércules, património da Humanidade desde 2009, único farol
romano ainda em atividade. Junto a este farol do séc. I encontra-se
algumas das mais bonitas praias galegas como a “playa das Lapas”.
Seguimos para o “casco histórico” onde vamos visitar a igreja de
Santiago, datado do séc. XII, onde pontificam os estilos românico e
gótico, as ruas tradicionais coruñesas e a célebre Praça de Maria Pita.
Tempo livre e regresso ao Porto com paragens.
Fim dos serviços

