
EXCURSIÓN DE VERÁN 
Dende o día 10 ata o 15 de setembro de 2017 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 
 

 
 

 
  DÍA 9/10- VIGO-GANDÍA.. Sairemos ás 00:00 h. da noite do sábado para o domingo. 
Paradas durante o traxecto. Xantar en ruta. A última hora do serán chegaremos ó hotel 

situado na zona de Gandía. Distribución das habitacións. Cea e aloxamento. 

DÍA 11.- VALENCIA  Despois do almorzo, visitaremos VALENCIA , onde pasaremos todo 
o día. Visitaremos a catedral, coa emblemática torre do Micalet, a antiga Lonxa de 

Mercaderes, o Mercado,.... Xantar nun restaurante. Pola tarde, seguiremos visitando a 

cidade do Turia. Regreso ó hotel, cea e aloxamento.  

Día 12.- JAVEA-DENIA-CULLERA  Almorzo e saída cara a JAVEA, enclave privilegiado 
da costa mediterránea. Seguidamente visitaremos DENIA, co seu maxestuoso castelo. No 

casco antigo veremos barrios coma o dos “Les Roques” e “Baix Mar”. Xantar nun hotel. 

Pola tarde estaremos en CULLERA, onde destaca o seu castelo do século XIII, o 

santuario La Mare del Deu del Castell ou a igrexa de loa Santos Juanes. Regreso, cea e 

aloxamento. 

DÍA 13.- ELCHE-GANDÍA  Despois do almorzo sairemos con dirección a  ELCHE, cidade 
que conserva importantes mostras do seu pasado musulmán e do esplendor barroco. O seu 

palmera, Patrimonio da Humanidade, súmase a outros atractivos, con festas de interese 

turístico internacional.Xantar nun hotel. Pola tarde imos visitar GANDÍA, onde destaca 

o seu casco histórico, co Palacio Ducal e a Colexiata.. Voltaremos cara ó hotel. Cea e 

aloxamento. 

  DÍA 14.- BENIDORM-XÁTIVA . Despois do almorzo, sairemos para visitar BENIDORM, 
unha das localidades máis turísticas do Mediterraneo. Despois do xantar, visitaremos 

XÁTIVA, que alberga un rico patrimonio histórico, como a súa colexiata renacentista, a 

igrexa de Sant Peré ou o seu Hospital Real. Regreso, cea e aloxamento. 

  DÍA 15.- TORREJÓN DE ARDOZ-VALLADARES . Despois do almorzo, partiremos cara a 
TORREJÓN DE ARDOZ, e alí gozaremos dunha agradable visita Ó Parque de Europa, zona 

verde e de ocio, que conta con monumentos moi interesantes. Xantar. Á hora indicada 

coleremos rumbo de volta, cara a Valladares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREZOS:    Socios/as… 370 €                                                                                             SAÍDAS : 
       Non Socios/as…….  400 €                                                         Sobreira (Fabás)… 00.00 h. da madrugada 
                                                                                                                                  Freixo ….   00.10 h.    “     “       
                                                                                                                                   Garrida…  00.20 h.    “     “ 
                                                                                                         Centro Cultural (vello)...  00.30 h.    “     “ 
                                                                                                                                   Carregal… 00.40 h.   “     “ 

 
*O PREZO INCLÚE: Transporte. Guía acompañante. Hotel con réxime de pensión completa. Xantar en 
Restaurante . Seguro de viaxe.  

 

Información e inscricións, na Secretaría do C.V.C. de Valladares –en horario de oficina- 

ou chamando ó nº de tfno. 986 467053 
 


