
  

· VIATGE de CAP d’ANY · 
COSTA de GALÍCIA: A CORUÑA – LUGO 

 

Castillo de Santo Antón (Museu d’Arqueologia e Història) 
A Mariña Lucense (Lugo): 

Mondoñedo – Ribadeo – Platja d’As Catedrais 
El Ferrol (Museo Naval – Castillo de San Felipe) 

Pontedeume – Mugardos 
Monestir de Santa Maria de Monfero – Betanzos – Sada 

Aula do Mar - Costa de Dexo (Oleiros) 
A Coruña: Torre Hércules – Castro de Elviña  

 

Del dijous 29 de desembre al dimarts 3 de gener del 2023 
 
 
 DIJOUS ·  29  ·     BARCELONA –  A CORUÑA – CASTILLO SANTO  

                              ANTÓN – (Museu d’Arqueologia e Història). 
 

 Matí:           a les onze (11.00h) trasllat des del C/Provença, 273 (entre 
Pau Claris i Pg. de Gràcia, a tocar de l’edifici de la Pedrera), fins a 
l’aeroport del Prat de BARCELONA (BCN) Terminal 1. 

 Sortida:       a les 14.15h amb el vol VY1294 de la Cia. VUELING, amb 
destinació a l'aeroport de A CORUÑA (LCG). 

 Arribada:   a les 16.00h a l’aeroport de A CORUÑA. 
 Seguidament, farem una visita al CASTILLO de SANTO ANTÓN, antiga 

fortificació construïda per a la defensa de la ciutat de A CORUÑA, situada 
davant de l’indret conegut com a "Illa da Pena Gran", actual seu del 
Museu d’Arqueologia e Història de la ciutat. S’hi exposen diverses 
peces d’un valor incalculable, que abasten des dels orígens de la 
civilització a Galícia, fins a la història més moderna de la ciutat i de la 
província. Un verdader  túnel del temps on, tot passejant, també anirem 
descobrint les antigues dependències d’aquesta imponent fortalesa. 

 Tot seguit: anirem cap al nostre Hotel, on farem la distribució de les 
habitacions i el sopar.             

 Allotjament en règim de mitja pensió (sopar, dormir i esmorzar). 
 
HOTEL PLAZA 4* 
Rúa Santiago Rey Fernàndez Latorre, 45  
15006 A Coruña - Galícia  
 Tel. 98129 01 11 https://www.hotelplaza.es 



  

 DIVENDRES  ·  30  ·  A MARIÑA LUCENSE: 
MONDOÑEDO - RIBADEO – PLATJA D’AS CATEDRAIS 

 
 Matí:   sortida en destinació a la regió del nord de Galicia, 

anomenada A MARIÑA LECENSE i un cop arribats a MONDOÑEDO, 
una de les ciutats més boniques, hi farem un passeig pel seu casc antic, on 
podrem admirar els diferents edificis dels segles XVI al XVIII, tots ells de 
gran interès històric i monumental que, juntament, amb la Catedral 
Basílica de l’Assumpció, formen part del Patrimoni de la UNESCO. 
Seguidament, ens aproparem a la platja D’AS CATEDRIS, un racó de la 
costa cantàbrica únic per la seva monumentalitat, on el vent i el treball 
incessant de les braves aigües, han anat esculpint unes grans roques que 
s’alcen com misterioses portes sobre la sorra de la platja.   

 Dinar:   en un restaurant de RIBADEO.  
 Tarda:  passejada pels bells carrers del centre històric de  RIBADEO, 

on es concentren una barreja de conjunts arquitectònics que testimonien el 
passat florent de la vila, entre els quals ressalten; la Duana vella s. XVIII, 
el castell de Sant Damià s. XVIII, O Cargadoiro s. XX i la plaça del 
Camp, centre neuràlgic de la vila, al voltant de la qual hi ha l'elegant pau 
neoclàssic d’Ibáñez, la cosmopolita Torre dels Moreno, el sobri Convent 
de Santa Clara i l'Església Parroquial de Santa Maria del Camp, l'origen 
del qual es remunta a un antic convent franciscà del s. XIII. 
 

 DISSABTE  · 31 ·   FERROL (Museo Naval  – Castillo de San Felipe)  
PONTEDEUME – MUGARDOS 

 
 Mati:  anada fins a la població del FERROL, on farem  la visita al 

seu  Museu Naval que es troba ubicat dins de la fortificació de San 
Felipe, dedicat a Felip II, un castell militar de caràcter defensiu del segle 
XVI, protegit per una muralla i una torre d'observació amb baluards i 
canons, que apuntaven direcció al mar per a la defensa de la ria de Ferrol. 

 Dinar:         en ruta. 
 Tarda:  de tornada tot resseguint  la costa de les Rias Altas, passarem   

pel petit poble de PONTEDEUME, situat als peus de la muntanya 
Breamo, a la desembocadura del riu Eume i a la boca de l'Oceà Atlàntic. 
Seguidament, arribarem a MUGARDOS, un encantador poble que es va 
aixecar sobre un antic castre i compte amb un dels millors ports naturals 
del món,  gràcies a l'estretor de la ria on s'integra, envoltat de verd amb 
una costa espectacular.   

 Nit:     SOPAR de CAP d’ANY  al restaurant de l’HOTEL.  
 

   
 DIUMENGE  · 1 ·  MONASTERIO de SANTA MARIA de MONFERO 



  

 
 Matí:    lliure per aprofitar i donar un tomb per la ciutat, o bé, 

qualsevol altre activitat. 
 Dinar:         al restaurant de l’Hotel. 
 Tarda:  visita als exteriors del MONASTERIO de SANTA MARIA 

de MONFERO, el que va ser un dels més pròspers de tota Galícia, situat 
al cor del parc natural de Fragas do Eume, a la província de la Corunya. 
Es tracta d’una joia del barroc gallec rural,  amb un majestuós i bell 
cenobi i la seva església barroca. La resta, malauradament, està en ruïnes. 

 
 DILLUNS  · 2 ·   BETANZOS – SADA 

  
 Matí:              anada fins a la ciutat de BETANZOS, situada a la regió de 

les Ries Altes i sobre un promontori envoltat pels rius Mandeo i Mendio, 
que s’uneixen i formen la ria de Betanzos. En el passat s’anomenava 
Betanzos dels Cavallers, una de les set ciutats que formaven l’antic regne 
de Galícia. Allí visitarem el seu nucli antic en què destaquen importants 
monuments gòtics, està declarat Conjunt Historicoartístic. 
Prosseguirem la nostra ruta amb la visita a la vila marinera de SADA, que 
compta amb un interessant patrimoni cultural i monumental, que inclou 
diversos edificis d’arquitectura modernista, entre els quals el més 
destacable, per excel·lència, és l’antic quiosc anomenat “La Terraza”, 
també moltes cases senyorials (pazos) i d’estiueig.  

 Dinar:   en ruta. 
 Tarda:  visita a l’AULA DO MAR – CONSELLO de OLEIROS, un 

centre ubicat a la costa de DEXO i a l’interior  d’una antiga casa del 
faroner i que actualment és un punt de recepció per als visitants del 
Monument Natural Costa de DEXO-SERANTES. En el recinte de la 
seu, hi podrem observar una exposició interpretativa permanent sobre 
aquest tram de la costa, una gran terrassa amb un ampli mirador amb unes 
extraordinàries vistes sobre el mar. 

 
 DIMARTS   · 3 ·    TORRE HÉRCULES – CASTRO de ELVIÑA  

BARCELONA. 
 

  Matí:   visita a la TORRE HÉRCULES, icona per 
excel·lència, d’aquesta ciutat d’A CORUÑA, es tracte de l'estructura 
romana més alta que segueix dempeus al món, construïda al segle II dC i 
que, actualment,  forma part del  Patrimoni de la Humanitat de la 
UNESCO. També hi trobarem un museu que té una col·lecció d'escultures 
romanes i diverses obres d'art modern i es troba envoltada per un parc 
escultòric compost per símbols de la mitologia i de les llegendes que  
l’anomenada Punta Hermínia. 



  

 Tot seguit:   visitarem  el CASTRO de 
ELVIÑA, situat a la parròquia de San Vicente de Elviña. Es tracta d’un 
dels  jaciments  dels castros més grans de Galícia, delimitat per unes altes 
muralles d’uns cinc  metres d'alçada i consta de tres recintes amb diferents 
construccions que representen allò que van ser diferents edificacions del 
poblat. Va estar habitat durant els segles III a. i IV dC i va ser declarat 
monument Històric l'any 1962.  

 Dinar:   en ruta. 
 Seguidament: trasllat a l’aeroport de SANTIAGO-ROSALIA de 

CASTRO (SCQ). 
 Sortida:        a les 18.55h amb el vol VY1678 de la Cia. VUELING 

amb destinació a la ciutat de BARCELONA. 
 Arribada:     a les 20.35h a l’aeroport de BARCELONA. 

* * * 
 

PREUS: per persona  en hab. doble + Suplement hab. individual:   235 € 
Per a inscripcions: tel. 93 241 41 42 de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h. 

Tarda:  616 958 009  (Pere Costa) 
o Preu calculat entre 11/15 persones: 2.350 € 
o Preu calculat entre 16/25 persones: 2.265 € 

 
 1r. Termini pagament inscripció: DILLUNS 14 de novembre 790 €  

 2n. i últim termini pagament: DIJOUS 1 de desembre 
 

CaixaBank “la Caixa“ ES34 - 2100·3017·08·2200641565 
* * * 

o EL PREU INCLOU: 
 Trasllat amb autocar d'anada i tornada a l’aeroport de BARCELONA. 
 Bitllets d’AVIÓ, anada i tornada, amb la companyia VUELING. 
 Allotjament, en règim de mitja pensió, a l’Hotel PLAZA 4* A CORUÑA.  
 Dinars en ruta, menys el del primer dia de viatge (dijous 29).  
 Sopar especial de CAP d’ANY al restaurant de l’HOTEL  
 Refrescos, vi o cervesa, aigua i cafè o infusions a l’hora dels àpats. 
 Autocar durant tot el recorregut. 
 Entrades a museus i recintes històrics de pagament. 
 Guia professional de turisme de GALÍCIA. 
 Propines guia i xofer. 
 Persona acompanyant de Pol Viatges des de Barcelona. 
 Assegurança d’assistència i anul·lació. 

 
o EL PREU NO INCLOU: 

 Qualsevol cosa no especificada. 
 



  

o NOTES: 
 
 El viatge no es farà sense un mínim d’11 persones de pagament. 


