Skarby Galicji i Ribiera Sacra
– INCENTIVE

DZIEŃ 1: WYLOT
Odprawa paszportowa na 2 godziny przed wylotem. Przylot i transfer do hotelu,
zakwaterowanie i kolacja.

DZIEŃ 2:
Po śniadaniu, rozpoczynamy wędrówkę po prowincji Ourense. Odwiedzimy klasztory San
Pedro De Rocas – najstarszego kościoła chrześcijańskiego w okolicy, świątynię Świętej
Krystyny oraz Klasztor Santo Estevo, który jest obecnie wspaniałym hotelem typu Parador. W
czasie naszej wyprawy, odwiedzimy jedną z najbardziej interesujących winiarni w regionie,
gdzie skosztujemy najsłynniejszego wina w regionie. Po degustacji będziemy mieli okazję
połączyć smaki wina z wybornym jedzeniem w czasie lunchu (dodatkowo płatny). Po posiłku,
udamy się do największego miasta tego regionu – Valle De Lemos aby zachwycić się lokalna
architekturą. Po wizycie, wracamy do hotelu. Kolacja i nocleg

DZIEŃ 3:
Po śniadaniu, udamy się do regionu Valedorras aby
poznać lokalne winiarnie i spróbować wina
produkowanego z winogron Mencia i Godello.
Następnie zobaczymy Montefurado – konstrukcje
wzniesione przez Rzymian na rzece. Na pobliskich
terenach uprawia się oliwki, z których tłoczy się
wspaniały olej. Przejeżdżając przez miasteczka
prowincji Lugo, dojedziemy do osady Gundivós,
gdzie zobaczymy antyczne cuda z ceramiki.
Następnie wyruszymy w kierunku następnej
winiarni a po drodze zatrzymamy się na lunch w
lokalnej restauracji. Po degustacji wina,
odwiedzimy miasteczko Panton, gdzie podziwiać
będziemy kolejne okazy architektury takie jak
Kościół Świętego Michała De Eire czy klasztor
Ferreira De Panton. Powrót do hotelu. Kolacja,
nocleg.
DZIEŃ 4:
Po śniadaniu wyruszymy w kierunku Monterrey i
Verin, gdzie kosztować będziemy wina w lokalnej
winiarni. Po degustacji i wizycie wyruszymy w
okolice zamku Monterrey, który warto zwiedzić.
Następnie udamy się do urokliwej wioseczki Allariz,
gdzie będziemy mieli okazję podziwiać lokalną
architekturę zwłaszcza w jej starej części. Tutaj
zatrzymamy się na lunch. Po wizycie udamy się do
hotelu. Popołudnie wolne. Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 5:
Po śniadaniu wyruszymy na podbój miasta
Ourense, w którym zwiedzali będziemy
jego starą część gdzie znajduje się słynna
katedra, place i jedyne w swoim rodzaju
gorące źródła w samym sercu miasta. Po
lunchu, odwiedzimy Rivadavia, przepiękne
miasteczko z jego Kościołem Santiago,
kościołem Św Magdaleny i Zamkiem
Sarmiento. Następnie udamy się do
lokalnej winiarni aby spróbować win
regionu Ribeiro. Powrót do hotelu. Kolacja.
Nocleg.

DZIEŃ 6:
Po śniadaniu odbędziemy podróż do
Santiago De Compostela. W mieście
przewodnik
oprowadzi
nas
po
najważniejszych zabytkach miasta – Stare
Miasto, katedra, Pazo De Gelmirez, Plac
del Obradoriro. Dla chętnych jest
możliwość uczestniczenia we mszy
pielgrzymów i lunch. Po obiedzie,
będziemy mogli rozkoszować się miastem
w czasie wolnym. Powrót do hotelu.
Kolacja. Nocleg.
DZIEŃ 7:
Śniadanie. Transfer na lotnisko. Po odprawie bagażowo-paszportowej lot powrotny do kraju.

