
 

 
ELS  RACONS  MES  BONICS  DE  CANTABRIA 

 SANTANDER –PICS D’EUROPA - POTES  

 SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS  
 

 
Del  3 AL 8 D’AGOST 2022 ( 6 DIES) 
Dia 1: LLOC D’ORIGEN CASTRO URDIALES-GUARNIZO  
Sortida a primera hora del matí direcció el nord de la Península. Dinar 
en ruta. A la tarda tot vorejant al costa arribarem a Castro Urdiales,on gaudirem tot admirant els atractius més 
significatius d’aquesta vila marinera, l’església gòtica més important de la regió. A l’hora convinguda,sopar i 
allotjament a l’hotel. 
DIA 2: P.N. DE CABARCENO –SANTANDER – GUARNIZO  
Esmorzar a l’hotel i sortida amb autocar cap al Parc de la Naturalesa de Cabarceno, (entrada inclosa)on visitarem 
el parc d’animals més extens d’Europa, on es poden observar tigres, elefants, girafes, hipopòtams, etc… en 
recintes tan grans que semblen estar en llibertat. Dinar. A la tarda anirem a  la moderna i cosmopolita ciutat de 
Santander, capital de Cantàbria,  al voltant d’un gran port natural,  amplies platges i espais verds com els jardins 
i el Passeig de Pereda, l’avinguda de la Reina Victòria. A l’hora convinguda retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 
DIA 3: SANTO TORIBIO DE LIEBANA – POTES - GUARNIZO 
Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la Vall de Liébana, on es troben altes muntanyes i paratges de gran valor 
paisatgístic. Arribada a Santo Toribio de Liebana, podrem veure l’església amb la porta del perdó, el claustre. 
Continuació cap a Potes, atractiu poblet on destaca el casc històric, declarat Patrimoni d’interès Històric artístic 
pels seus carrerons empedrats, els ponts i les“casones” típiques. Dinar i retorn a l’hotel, sopar i allotjament. 
DIA 4:  SANTILLANA DEL MAR - COMILLAS - GUARNIZO 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a Comillas, emblemàtica població 
que presenta un caràcter eminentment aristocràtic. Podrem 
admirar des de l’exterior, les edificacions modernistes com el 
Palau de Sobrellano, El “Capricho” de Gaudí i, passejar  pel casc 
antic de la vila del segles XVII i XVIII. Trajecte cap a Suances . Dinar 
i a la tarda  Santillana del Mar, visita de joies com la Col·legiata de 
Santa Juliana, amb el seu claustre romànic, envoltada de 
nombroses cases i palaus.  A l’hora convinguda, retorn a l’hotel, 
sopar i allotjament. 
DIA 5:  SANTANDER- LA MAGDALENA – GUARNIZO -LOGROÑO 

Sortida el mati per completar la visita de Santander i la Magdalena . Dinar i a la tarda  sortida cap a La Rioja, 
Logroño. Temps lliure abans de  sopar al centre de la ciutat . Sopar i allotjament  a l’hotel. 
DIA 6:  LA RIOJA –  LLOCS D’ORIGEN 
Esmorzar a l’hotel, sortida cap a Saragossa. Temps per visitar el  Santuari. Dinar en ruta i continuació del viatge 
per autopista fins arribar als punts d’origen i fi dels nostres serveis. 
L’ORDRE DE LES VISITES POT CANVIAR. POT HAVER-HI ALGUN CANVI DE VISITES PER RESTRICCIONS EN ALGUN 
DELS LLOCS PROPOSATS. 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE:   768 € 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL:  125€ 
 
El preu inclou: Viatge amb autocar, Guia Acompanyant; Hotel  Règim de pensió completa amb begudes incloses, 
Hotel  LOS  ANGELES***  a  GUARNIZO ( a la zona del Astillero de Santander). Entrada al parc de Cabarceno i 
visites detallades al programa. Assegurança de viatge  i cancel·lació inclosa. Guia acompanyant. 
El preu no inclou: cap trajecte en trenet o funicular, cap entrada que no estigui especificada en el programa.  
 

 


