Skarby Galicji i Rias Baixas
– INCENTIVE

DZIEŃ 1: PRZYLOT
Odprawa paszportowa na 2 godziny przed wylotem. Przylot i transfer do hotelu,
zakwaterowanie i kolacja.
DZIEŃ 2:
Po śniadaniu, rozpoczniemy wycieczkę od przejazdu przez najbardziej znane rejony
Galicyjskich Riasów takie jak Ria de Arousa i Ria de Pontevedra. Będziemy poznawać
miejsca, na których króluje rolnictwo i które są źródłem kulinarnych wspaniałości rejonu.
Zatrzymamy się w dwóch winnicach - Quinteiro Pazo da Cruz oraz Agro de Bazan - słynnych
ze swojego wspaniałego wina. Następnie zwiedzimy takie miasta jak: Meaño, Ribadumia czy
Cambados, w którym produkowane jest jedno z najlepszych białych win Europy. Winogrona,
których rodzi się to wino zostały tu sprowadzone przez mnichów w XII wieku. Odwiedzimy
dom Fajardo, Parador Nacional do Albariño, Szpital Królewski, Pazo Ulloa, kościół San Bieito
oraz Pazo de los Figueroa. Po lunchu wrócimy do hotelu aby zrelaksować się po zwiedzaniu a
w godzinach wieczornych pojedziemy do miejscowości Combarro, sławnego ze Hórreos –
konstrukcji, gdzie winogrona suszy się przed dalszą obróbką. Powrót do hotelu

DZIEŃ 3:
Po śniadaniu odbędziemy podróż w kierunku
południowej części prowincji Pontevedra, której
naturalną granicę stanowi rzeka Miño tworząc obszar
zwany Baixo Miño. Po drodze zwiedzanie lokalnych
winiarni. Podążając wzdłuż rzeki dotrzemy do
jednego z najbardziej urokliwych miasteczek w
Galicji- Monte Santa Tecla i A Guarda. Kontrast
oceanu, rzeki Miño i gory Santa Tecla to
niezapomniane widoki. Po lunchu w lokalnej
restauracji udamy się w podróż południowym
wybrzeżem Galicji do nadmorskiej miejscowości
Baiona. Zwiedzanie Zamku Monterreal, starożytnej
fortecy, która jest dzisiaj luksusowym hotelem. Powrót
do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 4:
Po śniadaniu czeka nas zwiedzanie okolicznych
miasteczek: Salvaterra do Miño, Mondariz oraz
Ponteareas. W czasie Podróży zatrzymamy się na
degustację lokalnego wina z winnicy, której sława
zaczyna wychodzić ponad granice Hiszpanii.
Następnie zwiedzimy Zamek Sobroso, Ściany
Salvaterra do Mino a także Castro Trona. Powrót do
hotelu. Kolacja w hotelu i nocleg.

DZIEŃ 5:
Po śniadaniu odwiedzimy jedno z najbardziej
wpływowych miasteczek- Padrón. Osada
powstała w czasach rzymskich i nosiła nazwę
Iria Flavia. Miasto stało się siedzibą władzy
Episkopatu, który w kolejnych latach przeniósł
się do Santiago de Compostela. Starożytna Iria
Flavia znajduje się dziś obok miasta Padrón i
zachowało się w niej wiele ciekawych
elementów kulturowych i zabytkowych.. Po
lunchu udamy się do winnicy położonej na
obszarze zwanym San Miguel De Saradon,
skąd pochodzi bardzo dobre wino i spirytus.
Odbędziemy degustację i zwiedzimy winnicę.
Powrót do hotelu i nocleg.
DZIEŃ 6:
Po śniadaniu przejeżdżając wybrzeżem udamy
się do Santiago De Compostela – religijnej
stolicy regionu. Zwiedzimy Starego Miasto,
Katedrę, Pazo de Gelmirez oraz Plaza del
Obradoiro. Czas wolny na obiad i aby wybrać
się na spacer po urokliwych zaułkach i
zabytkowych uliczkach tego wspaniałego
miasta. Powrót do hotelu. Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 7:
Po śniadaniu, transfer na lotnisko i wylot do kraju

