SAÍDA SOCIOEDUCATIVA DE FIN DE SEMANA A ASTURIAS
DATA: 27, 28 e 29 de setembro de 2019.
DÍA DE INSCRICIÓN: 6 de setembro no Departamento de Servizos Sociais de 09.00 a 15.00 h.
PERSOAS DESTINATARIAS: 54 persoas maiores de 55 anos do Concello de Bergondo. Terán
preferencia as persoas empadroadas no Concello de Bergondo. As prazas serán asignadas por
rigorosa orde de inscrición. Cada persoa poderá apuntarse a si mesma e a unha persoa
acompañante.
PREZO: 150€/persoa habitación dobre. 180€/persoa habitación individual. O prezo inclúe o
transporte, aloxamento, manutención, monitoraxe e visitas guiadas ao Museo do Ferrocarril, á
Catedral de Oviedo e á fábrica de Sidra Crespo.

DESCRICIÓN
16.00 a 18.30
18.30 a 20.00

20.00 a 21.00

21.00 a 22.00
22.00 a 00.00

Venres día 27 de setembro
Saída de Bergondo cara Cudillero.
Paseo por Cudillero.

Cudillero e unha vila que naceu e creceu en torno a actividade pesqueira.
Chegou a ter a flota maís grande de Asturias e unha das máis importantes
do Cantábrico.
Saída cara a Villaviciosa e check-in no Hotel Arcea Villaviciosa ***
www.arceahoteles.com

Cea no hotel. (Menú por determinar).
Velada nocturna ou tempo libre.
Sábado día 28 de setembro

8.30 a 9.30
9.30 a 10.00
10.30 a 11.15

11.30 a 13.30
13.30 a 14.00
14.00 a 16.00
16.00 a 16.45
16.45 a 17.45

17.45 a 20.15
20.15 a 21.00
21.00 a 22.00
22.00 a 00.00
8.30 a 9.30

Almorzo tipo buffet no hotel.
Traslado á cidade de Gijón.
Visita guiada ao Museo do Ferrocarril.
http://museos.gijon.es/page/5284-museo-del-ferrocarril-de-asturias

O Museo do Ferrocarril de Asturias é o centro encargado de conservar,
investigar e difundir o patrimonio histórico ferroviario de Asturias. O seu
obxecto abarca desde as consecuencias da revolución industrial e o
desenvolvemento tecnolóxico, á evolución social e económica que supuxo a
implantación do ferrocarril na rexión.
Tempo libre por Gijón.
Traslado ao Hotel Arcea Villaviciosa para xantar.
Xantar no hotel (Menú por determinar).
Traslado á cidade de Oviedo.
Visita guiada á Catedral de Oviedo.

Oviedo é dos máis interesantes complexos catedralicios de toda España.
Esta especial relevancia polo seu valor artístico e, moi especialmente, pola
súa transcendencia histórica, acumulada durante máis de 1.200 anos. Nesta
catedral podemos "ler" a evolución cultural, política e artística da España
cristiá desde a Alta Idade Media ata os tempos modernos. No plano
artístico, superpóñense estilos como o prerrománico asturiano, o románico,
o gótico, o renacentista etc. A Catedral de San Salvador de Oviedo ten trece
séculos de historia debido a que o primeiro templo erixido no solar actual
data do século VIII, en tempos do rei asturiano Fruela I.
Visita guiada polo casco histórico da cidade e tempo libre.
Traslado ao hotel para cear.
Cea no hotel. (Menú por determinar).
Velada nocturna ou tempo libre.
Domingo día 29 de setembro
Almorzo tipo buffet no hotel.

9.30 a 10.15
10.15 a 10.30
10.30 a 11.30

Chek_out
Traslado á Fábrica de Sidra “Crespo”
Visita guiada con degustación na Fábrica de Sidra “Crespo”

11.30 a 11.45
11.45 a 13.45

Na sidrería Crespo utilizan mazás de colleita propia procedentes da súa
finca, que está o lado das instalacións, elaboran a súa sidra ca marca “Sidra
El Sueve”, elaborada seguindo os procesos tradicionais para obter uns
resultados ótimos.
Traslado a Villaviciosa.
Tempo libre por Villaviciosa

13.45 a 14.00
14.00 a 16.00
16.00 a 16.45
16.45 a 19.00

Chamada “A capital da mazá” polas súas numerosas maceiras. Villaviciosa
converteuse nun magnífico destino turístico, tanto para quenes buscan
tranquilidade xunto a costa e as praias, como para os que queren disfrutar
da natureza e dun auténtico entorno rutal. Trátase dunha bonita vila
situada xunto a ría do mesmo nome que, ademais, conta cun valioso
patrimonio histórico- artístico nas súas rúas e arredores.
Traslado ao Hotel Arcea Villaviciosa para xantar
Xantar no hotel (Menú por determinar)
Traslado á cidade de Avilés.
Visita e tempo libre en Avilés.

Avilés é unha cidade pequena, dun 80 mil habitantes. Todo o centro

19.00 a 21.30
21.30

histórico camíñase comodamente. Hai moitos atractivos que ver en Avilés
nun día. O seu casco antigo está declarado como Conxunto Histórico
Artístico. É unha auténtica xoia en perfecto estado de rehabilitación e
conservación. Durante o percorrido vas gozar de zonas verdes, casas
palaciegas, rúas soportaladas e empedradas, hórreos…
Saída cara a Bergondo.
Chegada a Bergondo.

MAPA DE SITUACIÓN:

