
 

 

DIA 12 DE JULIOL: GIRONA-CANDAS 
Sortida a primeres hores del matí, parada per esmorzar (a càrrec del client). Continuació de trajecte. 

Dinar en restaurant. Seguirem trajecte, arribada al nostre hotel a Candás. Sopar i allotjament. 

 

DIA 13 DE JULIOL: CANDAS-GIJON-CANDAS 
Esmorzar i matí lliure per gaudir de la platja i de la població de Candás. Dinar a l'hotel. A la tarda 

visitarem Gijón, la platja de San Lorenzo, la plaça Major, la casa de Jovellanos, la torre del  Rellotge  

etc. Tornada cap el nostre hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 14 DE JULIOL: CANDAS-CABO DE PEÑAS-CUDILLERO-OVIEDO-CANDAS 
Sortida cap a Cabo de Peñas, el punt més septentrional del principal d'Astúries, amb unes vistes 

espectaculars. Continuarem cap a Cudillero, població pesquera, amb les cases esglaonades al penya 

segat de l'antic port vell. Tornada cap a l'hotel per dinar. A la tarda visita d'Oviedo, capital del 

principat, panoràmica, teatre Campoamor, visita a peu de la part antiga i d'altres punts d'interès. 

Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 15 DE JULIOL: CANDAS-MIRADOR DEL FITO-RIBADESELLA-LUANCO-CANDAS 
Esmorzar i sortida cap al mirador del Fito, situat aprop de la serralada del Suelve, amb una 

espectacular vista. Continuarem trajecte fins a Ribadesella, amb la millor col·lecció de "villas 

indianas" o palauets de tota la costa asturiana, que avui també és dia de mercat. Cap al migdia 

anirem a dinar a Cabueñes, en un típica zona de picnic on ens serviran la típica "espicha" amb els 

plats de la comarca i acompanyat de sidra. A la tarda farem una passejada per Luanco, població 

propera al nostre hotel. Sopar i allotjament. 

 

DIA 16 DE JULIOL: CANDAS-COVADONGA-CANGAS DE ONIS-CANDAS 
Esmorzar i sortida cap al Santuari de Covadonga, temps lliure per veure el Santuari de la Santíssima i 

a l'hora convinguda agafarem uns vehicles especials que ens portaran pels llacs d'Enol i Ercina, on 

podrem contemplar el paisatge fins l'hora de tornar a baixar. Tot seguit ens dirigirem cap a Cangas 

d'Onis, per tal de dinar. Passejarem pels seus típics carrers, veurem el pont medieval del riu Sella, 

anomenat Puente Romano. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 17 DE JULIOL: CANDAS-PLATJA SALINAS-ARNAO-GIJON (TREN FEVE)-CANDAS 
Al matí desprès d'esmorzar anirem cap a Arnao a veure el museu de la mina, amb el seu centre 

d'interpretació i galeries subterrànies. A continuació visitarem el museu d'àncores Philippe 

Cousteau, a l'aire lliure amb el temple dels oceans, el seu mirador, àncores i diferents detalls d'un 

mural ceràmic de grans dimensions. Tornada cap a l'hotel per dinar. A la tarda agafarem el tren 

(FEVE) que al llarg de la costa ens portarà fins a Gijón (25 minuts) ací disposarem de temps lliure per 

fer les darreres compres. Tornada cap a l'hotel, sopar i allotjament. 

 

DIA 18 DE JULIOL: CANDAS-ORIGEN 
Sortida a primeres hores del matí, dinar en restaurant a Tudela. Seguirem trajecte fins arribar a casa 

nostra. 

 

Preu per persona: 595€ 
Supl. individual: a consultar 
 
Inclou:Còmode autocar, pensió completa (aigua i vi als àpats), Hotel de 4* a Candás, dinar típic 
asturià, 2 dinars en ruta, guia acompanyant, guia local a Gijón i Oviedo, tren FEVE, Museu mina i 
museu Ancores Philippe Cousteau, vehicles per pujar als llacs, entrepà i beguda (berenar) dia de 
tornada. Grup mínim 30 persones .Condicions generals d’ acord amb el decret 168/994  de la Reglamentació 

Catalana  AAVV i la llei estatal 7/1998. 

Podeu consultar les nostres condicions generals a la pàgina web www.domustravel.com. 

 

 

 

  

 

 

 

Inscripcions: Previ pagament de  100€ i es donarà nº de seient. La 

resta s'haurà de fer efectiva abans del 26 de juny. Per sortides fora 

de Girona es comunicarà l'horari la darrere setmana. 

 

 

 

 

 

 

 


