
  
 

 
 

RNAVT 1786 

SEDE  
Rua Dr. Carlos Felgueiras, 178 – Maia 
Tel. 22 9483513 -  geral@solnorte.pt 

SOLNORTE 2  
Rua Simão Bolivar, 265 – Maia Finanças 
Tel. 22 9446885 - geral2@solnorte.pt 

SOLNORTE 3 
 Rua Augusto Ferreira da Silva, 639 - Loja T 
Castêlo da Maia 
 Tel. 22 9812028 - geral3@solnorte.pt 

SOLNORTE IV  
Rua 5 de Outubro, 1017 - Ermesinde 
Tel. 22 9789682 - geral4@solnorte.pt 

 

 

 

 

 

Itinerário: 
  
1º Dia - LOCAIS DE PARTIDA / BAIONA / SANXENXO 
Porto, Ermesinde, Maia e Castêlo da Maia. Partida às 07h00. Viagem para Caminha, a 
beleza do estuário do rio Minho aberto ao mar. Passagem da Ponte da Amizade para 
a Galiza, prosseguindo ao longo da faixa atlântica para Baiona, vila marinheira 
classificada de Interesse Histórico e Artístico, um conjunto de ruelas, a baía e o 
porto, marco da Arribada… Almoço livre. Prosseguimento para Sanxenxo, capital 
turística das Rias Baixas. Jantar e alojamento. “ oferta da tradicional Queimada 
Galega, ritual de origem celta que reúne os Quatro Elementos num poderoso elixir 
que exorciza os males do corpo e da alma”… 
  
  
2º Dia - SANXENXO / ILHA DE A TOXA / LOCAIS DE PARTIDA 
Após o pequeno-almoço saída para a península de O Grove e visita à Ilha de A Toxa, 
onde sobressaem as suas baías, jardins e ermida de S. Sebastian revestida de 
conchas de vieira. Tempo livre para apreciar a serenidade que envolve este pedaço 
de paraíso e os apreciados produtos da cosmética local. Regresso ao hotel para 
almoço. De tarde, viagem por Combarro, Património Cultural da Humanidade com os 
seus espigueiros, casas de granito e cruzeiros, símbolo da arquitetura popular da 
Galiza. Prosseguimento em autoestrada até aos locais de partida (breve paragem em 
área de serviço). Chegada prevista às 19h30. 
  

Preço por Pessoa : 105,00 € 
Suplemento Quarto Individual 35,00 € 

  
Inclui: Viagem em autopullman de grande turismo; Pensão completa no hotel + bebida (vinho/água 
nas refeições) Queimada Galega; Visitas conforme programa; Acompanhamento de um delegado da 
nossa organização; Taxas hoteleiras; serviço; IVA 
   
Exclui: Almoço no 1º dia; Entradas em museus e monumentos; Extras de carater pessoais. 
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