
Sabadell, 6 febrer 2023 

Del 24 al 29 d’abril 2023 (6 dies / 5 nits)  

Hotel El Tilo *** (Panes) 
 

PREUS : 

Soci i un acompanyant en habitació doble: 375 €  

Soci en habitació individual: 450 € 
 

El preu inclou : 

Autocar des de Sabadell per a tot el recorregut. + 5 nits hotel a Panes. 

Guia acompanyant durant tot el circuit. / 3 dinars i 5 sopars al Hotel 

2 dinars en ruta (primer dia i excursió Gijón i Oviedo) 
 

El preu NO inclou : 

Entrades / Extres al hotel / Despeses personals / Assegurança / Dinar del dia 29 
 

Disposem de 27 habitacions que s’adjudicaran per rigorós ordre d’inscripció. (1) 

Data màxima d’inscripció: 10 abril 2023 
 

(1) - Degut a la limitació d’habitacions en aquest viatge sols podem acceptar un acompanyant 
per soci. 

Astúries 

Contacte per  imprevistos: Robert Sans - 636 097 123 

Bilbao 

Santo Toribio de Liébana 

Potes 

San Vicente de la Barquera 
Unquera 

Covadonga 



ITINERARI : 
 

Dia 24 -- Sortida de Sabadell a les 6 del matí, dinar a Bilbao, a on trobarem el guia i farem una 
panoràmica de Bilbao, continuació a Panes, arribada al hotel i sopar. 
 

Dia 25 – Esmorzar i excursió a Santo Toribio de Liébana, aquest any es celebra el seu any le-
baniego, després visita a Potes, tornada al hotel per dinar. Tarda, excursió a San Vicente de 
la Barquera (Cantabria), bonic poble mariner, a continuació visita al poble de Unquera, cone-
gut per l ‘elaboració del dolç típic (corbates), tornada al hotel i sopar. 
 

Dia 26 – Esmorzar i excursió a Covadonga, visitant la basílica i la cova de la patrona, la Santi-
na, possibilitat d´ agafar taxis als llacs de Covadonga (no inclòs al preu), continuació fins Can-
gas d´Onis, visita i tornar al hotel per dinar. Tarda, excursió al poble de Llanes, bonica pobla-
ció marinera, visita, passeig i compres, tornada al hotel per sopar. 
 

Dia 27 – Esmorzar i excursió de dia sencer per veure Gijón i Oviedo, dinar en ruta, degustació 
de productes típics i tornada cap el tard al hotel per sopar. 
 

Dia 28 -- Esmorzar i visita a Ribadesella i Tazones (considerat un del pobles més bonics), tor-
nada a l’hotel per dinar. Tarda, lliure per passejar, darreres compres i fer maletes. Sopar. 
 

Dia 29 – Esmorzar i tornada cap a -Sabadell, dinar en ruta (a càrrec de cadascú). Fi del viatge. 

Astúries 
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Cangas de Onís 

Llanes 

Gijón 

Oviedo 

Ribadesella 

Tazones 


