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Cantàbria 
LA CARA DE LA CULTURA I LA TRADICIÓ 

// Del 7 al 12 maig 
de 2023 

6 DIES DE 
DURACIÓ 

EXPERIÈNCIA 
CULTURAL 

GASTRONOMI
A LOCAL 

695 € per persona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

07 de maig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 de maig 

 
 
 

ITINERARI DEL VIATGE 
Origen / Burgos 

Eixida des de València, en direcció a Burgos, amb parades breus en 
ruta. 

Dinar en el restaurant Don Nuño. 

Visita de la catedral de Burgos (Patrimoni de la Humanitat) 

acompanyats d’un guia que ens endinsarà en la història d’una de les 

obres cimeres del gòtic espanyol i, cronològicament, la primera 

representació de l’arquitectura gòtica clàssica en la Corona de 

Castella i de tot Espanya. 

Eixida cap a l’hotel i registre d’habitacions. 

Sopar i allotjament. 

 
Suances / Santander / Comillas 

Desdejuni i eixida cap a Santander, on ens rebrà un guia local per 

fer-nos una visita entre els seus monuments més destacats, com la 

basílica catedral, que data del segle XII; l’església del Crist, també 

del segle XII; el cap Mayor, on hi ha emplaçat un far que es va 

encendre en 1839 per primera vegada; la península de la 

Magdalena; el Gran Casino, Puerto Chico…. Després de la visita, 

temps lliure per Santander. Tornada a l’hotel per a dinar. 

Eixida a Comillas, per a visitar esta vila de la costa occidental 

cantàbrica, prop de Santander. Declarada Conjunt Historicoartístic 

en 1985 i coneguda amb el sobrenom de “Vila dels Arquebisbes”, 

perquè ens els segles XVII i XVIII hi van nàixer cinc prelats que 

van ocupar diòcesis importants. Està plena de mostres 

d’arquitectura modernista del segle XIX, com el Capricho de 

Gaudí, i també té una ruta monumental per palaus, cases pairals, 

bonics edificis, placetes, parcs i racons empedrats, sense oblidar-

nos de l’encisadora platja que cada estiu atrau milers de turistes. 

Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 
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09 de maig 

 
 
 
 

 

10 de maig 
 

 
 
 
 

11 de maig 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 de maig 

Picos de Europa / Potes / Monestir de Santo Toribio de Liébana / 

San Vicente de la Barquera 

Desdejuni a l’hotel i eixida cap als Picos de Europa. 

Arribarem als Picos, on recorrerem el congost de La Hermida i la vall 

de Liébana, cap a Potes. És la capital de la zona i està presidida per 

la torre del Infantado, un gran edifici de l’època medieval. Seguirem 

fins a Fuente Dé, al peu dels Picos de Europa. Si el temps ho permet 

ascendirem en el telefèric del Mirador del Cable, des d’on es 

contempla una vista impressionant. 

Posteriorment tornarem a Potes per prendre un dinar típic en un 

restaurant local. 

Després de dinar posarem rumb cap al monestir de Santo Toribio de 

Liébana, que allotja obres com la relíquia de Lignum Crucis, el 

fragment més gran conegut de la creu on va morir Jesucrist. 

Tornada a l’hotel passant per San Vicente de la Barquera, al cor del 

Parc Natural d’Oyambre. Farem una parada per visitar una de les 

estampes més conegudes i boniques de tota la cornisa cantàbrica, 

de gran encant gràcies a l'església, el castell i les restes de la 

muralla. 

Arribada a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
 

Cabárceno / Altamira 

Desdejuni i eixida cap al Parc de la Naturalesa de Cabárceno, amb 

entrada inclosa. Situat al lloc que va ocupar una antiga explotació 

minera des de l’època romana, actualment acull vora 150 espècies 

animals dels cinc continents en règim de semillibertat. 

Dinar a l’hotel. 

De vesprada anirem cap a Altamira, on entrarem a les coves 

(Patrimoni de la Humanitat) per a fer una visita guiada pel primer 

lloc del món on es va identificar l’existència d'art rupestre en el 

paleolític superior. 

Posteriorment farem una visita lliure a Santillana del Mar (monument 

nacional), museu viu d’una vila medieval desenvolupada al voltant 

de la col·legiata de Santa Juliana, encara que la majoria dels 

caserius corresponen a les diverses aportacions arquitectòniques 

dels segles XIV al XVIII. 

Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
 

Coves d’El Soplao / Bárcena Mayor / Santander 

Desdejuni a l’hotel i eixida a les coves d’El Soplao, on ens espera 

una visita guiada per l’interior d’este excepcional patrimoni 

d’arqueologia minera de més de 30 quilòmetres de galeries, plans 

inclinats o castellets. La cavitat guarda a l’interior un autèntic paradís 

natural que provoca tota classe de jocs de llums i ombres, 

sensacions, colors i olors. 

Més tard, Bárcena Mayor, poble rústic al cor de la reserva del Saja, 

molt pintoresc, amb el traçat regular dels carrers, les cases típiques 

i l’entorn natural. Totes les cases són les típiques de la zona, la 

majoria construïdes en l’època de Ferran VII. L’església, amb 

l’advocació a Santa Maria, és del segle XVII i té un interessant 

retaule barroc del segle XVIII. Es diu que és el poble més antic de 

Cantàbria i, potser, d’Espanya. Fou declarat Conjunt Historicoartístic 

en 1979. 

Tornada a l’hotel i dinar. 

De vesprada, l’autocar ens durà a Santander per a disfrutar de temps 

lliure pel nucli antic. 

Tornada a l’hotel, sopar i allotjament. 

 
 

Tornada a la ciutat d’origen / Celler Eguren Ugarte de La Rioja 

Desdejuni a l’hotel i registre d’eixida en la recepció. 

Inici del viatge de tornada. Entre les parades oportunes del trajecte 

destaca la que farem per al dinar de comiat en el celler Eguren 

Ugarte de La Rioja. 

Visitarem el celler seleccionat i degustarem un menú deliciós de la 

zona. De vesprada, eixida en etapa de tornada fins al punt d’origen. 



 

 

 

 
 
 

 
HOTEL 
PREVIST 

PREUS 

Preu per persona: 695 € en habitació doble. 

Suplement individual: 190 € 

 
 

 

El preu inclou: 

 
• 5 nits d’allotjament en hotel 5*. 
• Distribució doble en les habitacions. 

• Règim de pensió completa durant tot el recorregut, 
inclosos: 

• Dinar típic en un restaurant local. 
• Dinar de comiat en el celler Eguren Ugarte de La 

Rioja. 

• Guia acompanyant de l’organització. 
• Tots els servicis que es descriuen en este itinerari. 

Visites descrites. 
• Visita guiada per Burgos (entrada a la catedral 

inclosa) i Santander. 
• Pujada al telefèric de Fuente Dé. 

• Dinar de comiat en el famós celler 
Eguren Ugarte. 

• Entrades a Altamira, les coves d’El Soplao i el Parc 
Natural de Cabárceno. 

• Transport en autocar durant tot el recorregut. 

• Assegurança de viatge. 
• IVA 

 
 

 

 

El preu no inclou: 

 
• Extres personals. 

• Assegurança de cancel·lació: 35 € 

• Qualsevol altre servici no especificat en l’apartat  “El preu 
inclou”.

 
 

 
 

 

Informa-te’n i reserva ara 
telefonant a Consultia 
Travel: 960 45 45 76 
Consulta més experiències en 

mundoconsum.consum.es 

 
Dates del viatge subjectes a un nombre mínim de 
places. 

En cas que no es cobrisquen, es reemborsarà 
l’import del viatge. 

 

 

Disfruta de 
vivències 
úniques 

 
 

 

CV-m 1359V 

Experiències 
exclusives per ser soci 
client 

Este hotel de luxe pintoresc, situat en un 
edifici parcialment de fusta, en un carrer  
de plantes frondoses, està a 7 minuts a peu 
de la platja. 

Entre les instal·lacions destaquen un 
restaurant elegant, cafeteria, gimnàs, 
piscina exterior amb jacuzzi, i una terrassa 
amb seients i cadires de platja. 
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