
CRUCEIRO POLO MEDITERRÁNEO

DÍA 25 DE ABRIL: CARBALLO - MONFORTE

17:00h:  Presentación e  distribución nos  autobuses  diante  do IES  Alfredo 
Brañas.

17:30h: Saída cara Monforte de Lemos.

20:41h: Saída do Tren-Hotel dirección Barcelona.

DÍA 26  DE  ABRIL:  CHEGADA A BARCELONA –  EMBARQUE 
CRUCEIRO

08:49h: Chegada a Barcelona e recollida de equipaxes.

09:15h: Almorzo no restaurante da estación, Cafetería Ars.

10:15h: Traslado do grupo en autocar privado ao Porto de Barcelona.

12:00h: Empeza o embarque no buque Sovereign de Pullmantur, para iniciar a 
viaxe no cruceiro.

DÍA 27 DE ABRIL: NAVEGACIÓN

Día enteiro no barco para disfrutar das instalacións e da animación.

DÍA 28 DE ABRIL: TUNES

Tunes é a principal cidade da Tunisia. Capital ininterrompida do país desde o 20  
de setembro de 1159, por decisión dos almohades, status que confirmou a dinastía 
dos Hafsidas en 1228. É, así mesmo, a capital da gobernación do mesmo nome,  
creada en 1956. 

Sidi Bou Said, é un pobo costeiro situado a uns 20 km da cidade de Tunes,  
capital da Gobernación de Tunes á que pertence.
Dende 1920, o pobo destaca pola lei que Rodolphe d'Erlanger aprobou, obrigando 
a todos os habitantes da localidade a pintar e manter as súas casas de cor branca,  
menos as portas, ventás e reixas que teñen que ser de cor azul claro.
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07:00h: Almorzo no barco.

08:00h: Encontro coa guía e comezo da excursión. A duración aproximada é 
de 4h.

Sairemos  en  autobús  cunha  guía  cara  Sidi  Bou  Said,  pequena 
poboación típica mariñeira,  situada  nun acantilado ao borde do mar, con 
impresionantes panorámicas da baía de Tunes. Tempo libre para percorrer as 
súas rúas, con típicas casas branca con portas e ventás pintadas de azul. Tras 
esta  visita  dirixirémonos á  cidade  de  Tunes,  onde  poderemos percorrer a 
Medina,  fundada  fai  13  séculos  e  declarada  pola  UNESCO Patrimonio 
Cultural da Humanidade. Realizaremos unha breve visita guiada a pé, na que 
destacaremos o Zoco do Ouro, o Zoco dos perfumes, etc.

Finalizada a visita, teremos tempo libre para mercar ou pasear polas 
transitadas rúas.

12:00h: Subida ao barco e xantar.

13:00h: Saída do barco.

DÍA 29 DE ABRIL: CIVITAVECCHIA

Civitavecchia é unha cidade e municipio italiano situado na provincia de Roma,  
na rexión Lacio. É un porto do mar Tirreno que queda a 80 quilómetros ao 
noroeste de Roma.

A Cidade do Vaticano, é un estado soberano cuxo territorio está composto por un 
enclave dentro da cidade de  Roma,  capital de  Italia. Abrangue unha superficie  
0,439  km²  (44  hectáreas),  sendo  o  país  independente  recoñecido 
internacionalmente máis pequeno do mundo. A súa poboación é de pouco máis de  
800 habitantes, dos cales 438 persoas gozan do dereito de cidadanía vaticana,  
mentres que o resto están autorizadas a residir nel sen ese dereito.

Roma é  unha cidade,  capital  da  Italia e  da  rexión do Lazio,  provincia  de 
Roma.Ten máis de 3,33 millóns de habitantes na súa zona metropolitana.
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A cidade, que xurdiu no século VIII a.C., foi capital do Imperio Romano, e antes 
dun reino é unha república.

Roma é unha das cidades con maior importancia na historia mundial, sendo un 
dos símbolos da civilización europea e centro espiritual do catolicismo. Conserva 
numerosas ruínas e monumentos de tres milenios na parte da cidade antiga,  
declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO.

08:00h: Almorzo no barco.

10:00h: Encontro co guía para empezar a excusión “Roma ao Completo”.

- Duración aproximada de 10h.

- A orde das visitas en cada excursión pode ser invertida.

- Non está incluído o xantar.

Unha  excursión  que  nos  vai  permitir  visitar  os  lugares  máis 
emblemáticos da cidade, comezando pola impresionante Cidade do Vaticano.

 Realizaremos unha completa  visita  do  Vaticano,  onde visitaremos, 
acompañados  dun  guía,  os  fantásticos  Museos  Vaticanos,  incluíndo  a 
impresionante  Capela  Sixtina,  obra  mestra  de  Miguel  Anxo e  unha  das 
pinturas  máis importantes do mundo. Continuaremos a visita polo interior da 
Basílica de San Pedro, a catedral máis grande do mundo e en cuxo interior se 
atopa, entre outras moitas obras de arte, a famosa Piedade de Miguel Anxo, a 
máis famosa escultura deste xenio do Renacemento.

Disfrutaremos de tempo libre para pasear, realizar algunha compras e 
xantar por libre. Á hora que nos indique o guía, empezaremos un percorrido 
panorámico, en autobús, para ver algún dos monumentos e avenidas máis 
importantes de Roma, como o Coliseo, o Palatino, o Circo Máximo, o Teatro 
de Marcelo, a Praza Venecia co seu Monumento a Vittorio Emanuelle e o 
balcón de Mussolini, a famosa Vía Venetto e o parque Vila  Borghese.

19:00h: Chegarmos ao barco.

20:00h: Saída do barco e cea a bordo.
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DÍA 30 ABRIL: AJACCIO

Ajaccio é a capital da rexión francesa de Córsega e do departamento Córsega do 
Sur, situada na costa sur da illa.

 Lugar de nacemento de Napoleón Bonaparte.

Foi fundada polos xenoveses o 21 de abril de 1492, ocupada polos franceses entre 
1553 e 1559, volveu a Xénova, despois da sinatura do Tratado de Cateau-
Cambrésis, ata que finalmente pasou a Francia no ano 1768.

08:00h: Almorzo no barco.

09:00h: Encontro co guía e comezo da excursión.

Esta excursión permitiramos disfrutar dunha panorámica ao arredor de 
Ajaccio e unha visita guiada a pé do centro da cidade antiga.

A visita comezará cunha visita  panorámica en autobús a través da 
avenida principal da Cidade Imperial. Pasará pola Praza Napoleón, a igrexa de 
San  Roque  e  a  Praza  Grandval.  Poderemos  admirar  algunhas  estatuas  e 
monumentos dedicados a Napoleón e fará unha parada na Praza Austerlitz, 
dominada pola principal estatua dedicada a Napoleón.

De seguido, dirixirase cara as “Illas Sanguinarias” situadas á entrada do 
golfo de Ajaccio.

Cando cheguemos ao centro, continuaremos a visita a pé. O centro 
histórico da Ajaccio está cheo de típicas rúas estreitas e pintorescas. Pasaremos 
pola Catedral onde Napoleón foi bautizado, o lugar onde naceu, a Casa do 
Concello, a Praza do Mercado e o Museo Fesch (vistas exteriores) antes de 
regresar ao barco.

13:30h: Regreso ao barco e xantar a bordo.

14:00h: Saída do barco.

DÍA  1  DE  MAIO:  VISITA  A  BARCELONA  E  SAÍDA  CARA 
MONFORTE DE LEMOS

http://gl.wikipedia.org/wiki/1768
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cateau-Cambr%C3%A9sis&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cateau-Cambr%C3%A9sis&action=edit&redlink=1
http://gl.wikipedia.org/wiki/1559
http://gl.wikipedia.org/wiki/1553
http://gl.wikipedia.org/wiki/1492
http://gl.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://gl.wikipedia.org/wiki/X%C3%A9nova
http://gl.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
http://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rsega_do_Sur
http://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rsega_do_Sur
http://gl.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3rsega
http://gl.wikipedia.org/wiki/Francia


Barcelona é a capital de  Cataluña, da  provincia homónima e da comarca do 
Barcelonès, así como a meirande cidade dos Países Cataláns. Situada ás beiras do 
mar Mediterráneo, atópase a uns 120 km ao sur da cadea montañosa dos Pireneos 
e da fronteira con Francia, nunha chaira limitada polo mar ao leste, a serra de 
Collserola ao oeste, o río Llobregat ao sur e o río Besòs ao norte. É coñecida co 
alcume da Cidade Condal, por ser a capital do antigo Condado de Barcelona.

08:00h: Almorzo no barco.

09:00h: Desembarque.

10:00h: Visita ao Camp Nou.

12:30h: Traslado do grupo ao Hard Rock Cafe.

13:15h: Xantar no Hard Rock Cafe.

15:00h: Encontro co guía e inicio da visita panorámica de  Barcelona, onde 
visitaremos  as  atraccións  turísticas  máis  importantes,  como o outeiro  de 
Montjuic, o monumento a  Cristovo Colón, o Paseo de Gracia, a Igrexa da 
Sagrada Familia, o Barrio Gótico e o porto.

18:00h: Fin da visita panorámica e traslado á estación de trens de Sans.

20:00h: Saída o Tren-Hotel con dirección á Coruña.

DÍA 2 DE MAIO: MONFORTE DE LEMOS – CARBALLO

08:07h: Chegada a Monforte de Lemos.

08:30h: Subida aos autobuses con dirección a Carballo.

11:00h: Chegada a Carballo.
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