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CONÈIXER CANTABRIA 
 
El programa “Conèixer Cantabria” consta de 5 dies, dos dels quals són fixes (el 
dia d’Arribada i el dia de Sortida) amb opció a extres; els tres restants poden 
ser escollits d’entre sis blocs opcionals (CANTABRIA NATURA, CANTABRIA 
OCCIDENTAL, CANTABRIA PROPERA, CANTABRIA ORIENTAL, CANTABRIA 
SUBTERRÀNEA I CANTABRIA CAPITAL) mab opció a extres o canvis. 
 

DIA  
ARRIBADA 

DIA 2 
ESCOLLIR 
OPCIÓ 

DIA 3 
ESCOLLIR 
OPCIÓ 

DIA 4 
ESCOLLIR 
OPCIÓ 

DIA DE 
SORTIDA 

 
 

DIA ARRIBADA DIA DE SORTIDA 
Arribada per la tarde a partir de les 
18:30h. 
Benvinguda, presentació, distribució 
d’habitacions i coneixement de les 
instal·lacions. 
 
Servei de sopar 
 
Vetllada amb jocs nocturns i 
explicació del programa 

Servei de desdejuni 
 
Tornada amb picnic de l’alberg 
 
Els dormitoris s’hauran de deixar 
abans de les 10:30 hores del matí, 
independentment de tenir contractat 
quasevol servei posterior. 
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CANTABRIA NATURA 
CANTABRIA OCCIDENTAL 

– PICS D’EUROPA 
CANTABRIA PROPERA 
(a només 5 km de l’alberg) 

Servei de desdejuni 
 
Visita al Parc de la Natura de 
Cabàrceno (i en funció de la 
disponibilitat, l’aula d’educació 
ambiental amb un dels tallers que 
allà es realitzen) 
El Parc de la Natura de Cabàrceno 
no és un zoològic convencional ni un 
parc natural. És un espai naturalitzat 
per la primitiva del seu paisatge 
Kàrstic, sobre les 750Ha d’una antiga 
explotació minera a cel obert. 
El Parque de la Naturaleza de 
Cabárceno acull a un centenar 
d’espècies animals dels cinc 
continents en règim de semillibertat, 
que es distribueixen en recintes de 
gran superficies on coexisteixen una 
o varies espècies. Tot això 
complementat amb diversos 
espectàcles (exibició d’aus i lleons 
marins) 
 
Picnic 
 
Com opcional aquest dia es pot fer 
fer una activitat Extra: CANOES AL 
PARC DE CABÀRCENO 

Servei de desdejuni 
 
Visita al centre d’interpretació de la 
cordillera cantàbrica: SOTAMA 
(depenent de la disponibilitat) i/o 
visita a nostra Senyora de Lebeña 
(sense entrar a l’ermita) i/o visita a 
Santo Toribio de Liébana (sense 
entrar) 
 
El centre de visitants SOTAMA és un 
edifici bioclimàtic dotat de panells 
fotovoltàics i rodejat d’arbres 
autòctons. Acull en el seu interior un 
nucli d’oficines administratives, un 
punt d’informació i una exposició 
interpretativa, on es recreen els 
paisatges, ecosistemes i valors més 
representatius del Parque Nacional 
de Picos. 
 
Visita als Pics d’Europa: Fuente-Dé 
(pujada i baixada en el telefèric al 
Massis Central o només pujada i 
senderisme desde el Cable fins al 
Poble de Espinama). 
 
Picnic 
 
Visita a Potes. Possibilitat de visitar 
una orujera i fàbrica de corbates 
(dolce típic) 
 
Visita a Sant Vicenç de la Barquera 
(poble pesquer) i/ o Comillas (en 
funció de l’horari de la ruta) 

Servei de desdejuni 
 
Visita a les rèpliques de les Coves 
d’Altamira (amb possibilitat de 
realització dels tallers que allà 
s’organitzen) i eal poble de santillana 
del Mar. 
 
Servei de Dinars a l’Alberg. 
 
Activitats Multiaventura a l’Alberg 
(tirolina, ponts penjants, escalada i  
tir amb arc) i / o activitats a la Granja 
escola. 
 
Visita a la vila marinera de Suances 
(El Portus Blendium): el far, les 
platges, el passeig marítim, el port… 

CANTABRIA ORIENTAL 
SANTOÑA I LAREDO 

CANTÀBRIA 
SUBTERRÀNIA 

CANTABRIA CAPITAL 

Servei de Desdeyuni 
 
Senderisme opció 1: RUTA del 
Buciero (Santoña). Distància i temps 
aproximat: 10 km, unes 3 hores 
sense incloure la baixada al far que 
és opcional) 
Senderisme opció 2: RUTA reduida 
del Buciero (1h 30 min) 
 
El recorregut que dona la volta al 
puig és realment bonic, amb 
paisatges costaners de gran bellesa. 
 
Santoña és una de les viles 
pesqueres amb més tradició 
d’Espanya (anxoves de Santoña). La 
seva bellesa i privilegiada situació a 
la Reserva Natural de de las 
Marismas de Santoña, Victoria y 
Joyel, s’uneixen una llarga e 
important història que aquesta vila a 
anat escribint des de temps remots. 
 
PICNIC 
 
Per aqueslls que hagin escollit l’opció 
1: excursió marítima de 1h per la 
costa Esmeralda. 
 
Per als que hagin escollit l’opció 2: 
ruta en vaixell i visita a Laredo.  

Servei de Desdejuni 
 
Visita a la Cueva del Soplao (Puente 
Nansa) 
 
El Soplao és un acavitat unica. La 
qualitat, blancura i sobre tot 
l’abundància de les seves formacions 
excèntriques o helíctites està fora de 
tota comparació.  
 
Servei de Dinar a l’Alberg 
 
Vistia a una de les coves de Puente 
Viesgo (Valle del Pas) 
Al Monte Castillo es localitzen un 
conjunt de coves amb un art rupestre 
d’excepcional valor. Es tracta de les 
coves de El Castillo, Las Chimeneas, 
La Pasiega i Las Monedas. Aquest 
conjunt de coves presenta una gran 
diversitat de l’art rupestre del  
Paleolític Superior, portser el més 
ampli de Cantabria amb més de 150 
figures d’animals i un gran nombre 
de signes. Els testimonis que ens 
aportan, sense ser tan espectaculars 
com els d’Altamira, són pràcticament 
inigualables amb un valor 
incalculable. 

Servei de Desdejuni 
 
Visita al Museu Marítim a Santander 
(com opcional aquest dia existeix la 
possibilitat de realitzar un passeig 
marítim en el ver la Goleta) 
Al mateix cor de la Bahia de 
Santander, el nou Museu Marítim del 
Cantàbric ofereix al visitant una de 
les més riques i variades propostes 
muesogràfiques entre les dedicades 
al a mar i als homes que ocupen la 
sentència en bregar amb ella, de 
quantes s’ofereixen a Espanya. 
Compta amb grans i moderns 
aquaris i més de tres mil metres 
quadrats d’exposició on es mostren 
totes les formes de relació de l’home 
amb el mar al llarg del temps. 
 
Picnic 
 
Visita al Sardinero (amb la 
possibilitat de visitar l’interior de 
l’estadi de fútbol del Racing) i parc 
del Palau de la Magdalena. 
Visita dels voltants del Faro de Cabo 
Mayor. 
Visita al centre de la ciutat (opcional 
depenent de l’horari) 
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TARIFES 
 

TARIFES 
TEMPORADA BAIXA 

Del 01 de Setembre 2010 al 28 de Febrer 2011 
TEMPORADA ALTA 

Del 01 de Març 2010 al 30 de juny 2011 
Nº de 
Grup 

IMPORT 
PROFESSORS 
GRATUÏTS 

IMPORT 
PROFESSORS 
GRATUÏTS 

 

31 a 42 258 € 2 265 € 2 31 a 42 
43 a 52 225 € 3 231 € 3 43 a 52 
 
INCLOU: 
 

» Autocar tot el circuit 
» 4 pensions completes (allotjament en habitacions múltiples, desdejuni, 
dinar (2 plats + postre + pa + aigua) o picnic (bossa amb entrepà cuinat, 
1 sàndwich, 1 peça de fruita, 1 ampolla d’aigua, 1 xocolatina, 1 bosseta 
d’aperitius), i el sopar. 

» Monitors per a les visites 
» Activitats i vetllades nocturnes 
» Entrades en funció del bloc escollit 
» Assegurança de viatge i responsabilitat civil 

 
 
A TENIR EN COMPTE 
 

» No s’inclou la roba de llit ni altres despeses no especificades. La roba de 
llit té un cost de 3€ + IVA i consisteix en llençol superior i manta. Els 
allotjats hauran de fer el seu llit. 

» Aquest és un PACK PROMOCIONAL: això vol dir que si es suspenguès 
qualsevol activitat per causes alienes a l’agència de viatges o a l’alberg 
només es faran devolucions dels “extres” contractats, mai del preu 
base. 

» La jornada dels monitors finalitza a les 00’30h. Les vetllades són de 
22:00h a 23:30h. Des de les 23:30h fins a les 00:30h els monitors 
ajudaran als responsables del grup. Els monitors treballen per torns, per 
tal cosa pot ser que no siguin els mateixos al llarg de tot el programa. 

» Les gratuïtats dels professors seran en habitacions múltiples (es pot 
consultar suplement per allotjament en individual segons disponibilitat) 

» Les tarifes estan subjectes a les variacions en el preu de les entrades a 
visites, parcs i altres recintes. 

» L’alberg NO disposa de tovalloles 
» Per a la psicina, serà obligatori portar gorra de bany i aconsellable 
xancles. 
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OPCIONS DE CANVI 

CONCEPTE 
IMPORT (8% IVA NO 

INCLÓS) 
Multiaventura per Soplao  
(Cantàbria Propera) 

+ 2 € 

Coves de Puente Viesgo per Multiaventura  
(Cantàbria Subterrània) 

+ 4 € 

Museu Marítim  per ruta a Somo-Pedreña en vaixell 
per a una perspectiva diferent de la ciutat 
(Cantábria Capital) 

+ 2 € 

Telefèric per Rafting o Kayak  
(Cantàbria Occidental) 

+ 7 € 

Ruta de senderisme (ambdues opcions) per ruta a 
cavall d’una hora  
(Cantàbria Oriental)*es realitzarà l’excursió en vaixell i no 
l’excursió marítima 

+ 15 € 

Excursió marítima i/o ruta en vaixell per ruta a 
cavall d’una hora (Cantabria Oriental) 

+ 7 € 

Part del temps de la visita a Cabárceno per visita a 
Liérganes o visita al mirador de Peñacabarga 
(Cantàbria Naturaleza) 

Sense cost suplementari 

 
 
 
* Aquestes cotitzacions són orientatives, ja que depenen de les 
característiques de la sortida i del número de participants i professors 
acompanyants. 


