
 

Visita de estudo à Galiza - Espanha 

Corunha e Santiago de Compostela - 23 e 24 de fevereiro de 2019 

(2 dias – sábado e domingo) 

 

23 fevereiro - sábado 

- Saída da Escola pelas 06:00h.  

- Breves paragens a caminho.  

- Continuação da viagem em direção à Corunha.  

- Tempo livre para almoço. 

- Visita ao Museu do Homem; Aquarium Finisterrae; Torre de Hércules; e Museu das Ciências  

- Viagem em direção ao Hotel. 

- Jantar e alojamento no hotel.  

 

24 fevereiro - domingo 

- Depois do pequeno-almoço no hotel, visita à cidade de Santiago de Compostela. 

- Possibilidade de visita ao Museu das Peregrinações.   

- Viagem de regresso a Portugal.  

- Breve paragem.  

- Chegada à escola ao final do dia.  

 

 

PREÇO POR PESSOA: 95,00 €* 

Serviços incluídos:  

- Viagem em autocarro de turismo Lamego/ Corunha /Santiago de Compostela /Lamego;  

- Alojamento no Hotel em quartos duplos e triplos (+ pequeno-almoço de domingo no hotel + jantar de sábado 

no hotel);  

- Aditamento ao seguro escolar; 

- Todas as deslocações necessárias durante as visitas e enquadramento das mesmas; 

- Entradas no Museu do Homem, Museu das Ciências e Aquarium Finisterrae. 

 

Serviços não incluídos: 

- Todos os serviços não descritos acima; 

*A visita de Estudo à Galiza só se pode realizar se houver 45 alunos inscritos. Podem participar alunos do 

8.º e 9.º ano, respetivos encarregados de educação e outros elementos da comunidade educativa. 

 

OS ALUNOS PODERÃO PAGAR A VISITA DE ESTUDO À GALIZA EM DUAS FASES: 

1.º pagamento: 50 euros + inscrição + autorização de saída de Portugal – até ao dia 7/11/2018 

2.º pagamento: 45 euros – até ao dia 07/12/2018 

 

PÁGINA WEB PARA OBTER A FICHA DE INSCRIÇÃO:  

https://isacabo1978.wixsite.com/website 

 

RESPONSÁVEIS PELA VISITA: docentes de Espanhol Isabel Cabo, Cátia Valéria e Cátia Gonçalves, 

docente de EMRC Paulo Ribeiro, docente de CN/Mat Manuela Mariano, docente de FQ Manuel 

Augusto Silva, docente de CN/Biologia Palmira Santos e Presidente da Associação de Pais, Luís 

Monteiro. 
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