
 

 
Cantàbria, verda i infita  

Del 27 de setembre al 3 d’octubre 2020        7 dies / 6 nits 

 

Senzilla i captivadora, amb una naturalesa impressionant, Cantàbria ofereix paisatges de somni, 

art prehistòric, cultura mil·lenària i una excel·lent gastronomia que combina harmònicament el 

millor del mar i la muntanya. 

Aquesta comunitat ens seduirà amb els seus espais naturals, veurem entorns idíl·lics on 

s’enclaven alguns dels poblets rurals més encisadors de la regió, coneixerem el parc natural de 

les Maresmes de Santoña, la principal zona humida de la cornisa cantàbrica i ens endinsarem 

en diverses coves, com ara les d’Altamira, considerada la “Capella Sixtina” de l’art rupestre, la 

del Castillo, o la del Soplao. 

La costa també ens sorprendrà amb llarguíssimes platges esquitxades de surfistes. Les localitats 

de San Vicente de la Barquera, l’artística Santillana del Mar, la capritxosa i modernista Comillas 
o l’aristocràtica Santander ens esperen amb els braços oberts! 

Coneixerem el nucli històric de Puente Viesgo, visitarem el Monestir de Santo Toribio, no podrem 

deixar de fer fotos quan pugem amb funicular fins al mirador dels Pics d’Europa, arribarem a 
Liérganes i molt més! 

Un viatge ideat amb estima, que us proposem amb molta il·lusió, on coneixerem el més singular 

però també el més desconegut de la comunitat i que de ben segur no us decebrà. Us animeu? 

 

 

 



2 Cantàbria, verda i infita - Del 27 de setembre al 3 d’octubre de 2020  

 
Itinerari 

 De camí a Santander           Diumenge, 27 de setembre 

Sortida en autocar des dels diferents punts de recollida en direcció cap a Cantàbria. El viatge en autocar ens permetrà 

dur a terme aquest trajecte de la forma més confortable. Esmorzarem a bord i per fer el viatge més curt, tindrem l’autocar 
ben equipat amb una nevera plena de cava, refrescs i snacks. Avui dinarem en un restaurant en ruta. 

Arribada a Santander, que es convertí en una de les capitals aristocràtiques d’ençà que Isabel II decidí passar-hi les 

vacances d’estiu. La contínua presència de diversos reis i cortesans permeteren l’enriquiment de la ciutat, fent que 
actualment aquesta sigui una destinació cultural, oberta al mar i amb una exquisida gastronomia. 

 Liébana i els pics d’Europa                Dilluns, 28 de setembre 

Avui ens espera un dels dies més emocionants de tot el viatge. Després d’esmorzar a l’hotel ens dirigirem cap a Liébana, 
una de les destinacions vacacionals més populars de Cantàbria, envoltada d’altes muntanyes i amb un inigualable marc 
natural que ens deixarà bocabadats.  

Arribarem a l’estació de muntanya de Fuente Dé, on prendrem el telefèric, el qual salva una distància de quasi mil metres 
de desnivell per portar-nos fins al mirador del Cable, a 1.847 metres d’altitud. Prepareu les càmeres que no podrem 
deixar de fotografiar les vistes espectaculars que el mirador ens brinda del Parc Nacional dels Pics d’Europa, hàbitat 
natural d’espècies protegides com l’àguila reial o l’ós, plena de rouredes, fagedes i alzinars, els quals són la delícia i el 
paradís dels amants del senderisme.  

Després del descens seguirem descobrint el patrimoni històricoartístic de la regió tot visitant el monestir de Santo Toribio 

de Liébana, on es troba la relíquia del Lignum Crucis, el fragment més gran que es conserva de la Creu de Crist. El 

monestir fou fundat sobre el turó Viorna el segle VI, tot i que l’actual església correspon al segle XIII. Aquest indret és un 
dels punts finals de peregrinacions cristianes juntament amb Jerusalem, Roma i Santiago de Compostel·la. 

Dinarem en un restaurant local a Potes i ja a la tarda visitarem l’església de Santa Maria de Lebeña, coneguda per ser el 
millor exemple d’arquitectura mossàrab a Cantàbria. Erigida l’any 925, apreciarem la seva arquitectura tan especial i 
coneixerem la llegenda que la vincula amb Santo Toribio. 

En acabat tornarem a Santander. Sopar i allotjament.  

 Comillas, Santillana del mar i les coves d’Altamira             Dimarts, 29 de setembre 

Esmorzar a l’hotel. Arribada a Comillas, sense dubte una de les poblacions més meravelloses i interessants de Cantàbria. 

Coneguda també com la vila dels arquebisbes, ja que fins a cinc dels seus naturals aconseguiren aquesta distinció, va 

arribar a convertir-se, durant els estius del 1881 i 1882, en residència estival del rei Alfons XII i la seva cort, però sobretot 

conserva un gran llegat arquitectònic, principalment del modernisme català, que sorprèn per la seva riquesa i varietat. 

Començarem amb la visita de la capella-panteó dels Marquesos de Comillas, d’estil neogòtic i airosa torre, que fou 
inaugurada el 1881. La capella pertany al palau de Sobrellano, que destaca per ser el màxim exponent de l’obra de 
l’arquitecte català Joan Martorell. 

Continuarem a peu fins a accedir al recinte d’El Capricho, el qual juntament amb el Palau Episcopal d’Astorga i la casa 

dels Botines, a Lleó, és una de les tres úniques obres de l’inigualable arquitecte Antoni Gaudí situades fora de Catalunya. 
El joc de volums, la torre cilíndrica revestida de peces ceràmiques, que recorden a un far surrealista amb el seu fantàstic 

pinacle, les evidents influències àrabs i les finestres amb motius musicals són algun dels detalls sobre la llibertat creativa 

de Gaudí a l’hora de concebre aquest magnífic exemple del modernisme. 

Dinarem en un restaurant local de camí a Santillana del Mar, pròxima destinació de la jornada d’avui. Els escuts blasonats 
de les seves cases de pedra ens parlen d’un indret poderós en altres temps, on els valents nobles adornaren els seus 
habitatges amb mobles romàntics, biblioteques i jardins amb plantes adquirides expressament en els més recòndits 

racons del planeta. El seu nucli històric encara conserva aquesta empremta medieval per la qual ha estat declarada 

Patrimoni Històricoartístic l’any 1889. Monumental i històrica, és un pol d’inspiració de pintors i artistes que pinzell en mà, 

capten la vida i el color d’aquesta graciosa vila, impregnada sempre de l’aroma de les flors que adornen els forjats balcons 
de ferro. 
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Farem un recorregut descobrint els racons més emblemàtics d’aquesta municipalitat, incloent-hi la Col·legiata de Santa 

Juliana, una obra mestra considerada el màxim exponent de l’arquitectura romànica de Cantàbria, erigida al segle XII, i 
que plasma en la seva fisonomia el seu caràcter medieval.  

A tocar de Santillana emergeix però el principal atractiu del nord de la península i quasi per extensió de tot el món, la 

capella sixtina del quaternari, o el que és el mateix, les coves d’Altamira, amb els seus gravats amb traçats vermellosos, 
grocs i violetes que formen figures de més de 15.000 anys d’història. Es tracta del tresor més valuós d’aquest període 
poc conegut de la humanitat. La seva troballa casual, serví per entendre l’home del Paleolític mitjançant les seves restes 
artístiques, on es poden reconèixer nombroses siluetes policromades d’animals i estranys signes que es poden veure 

actualment al museu rèplica construït per evitar el deteriorament dels que foren traçats originalment. 

Retorn, sopar i allotjament a Santander. 

 La comarca de saja - Nansa          Dimecres, 30 de setembre 

La regió de Saja-Nansa, situada a l’oest de Santander, és un tresor natural que gaudeix d’una gran personalitat. La seva 
costa, una de les més encantadores de Cantàbria, destaca per les seves viles marineres que mantenen les seves 

arrelades tradicions. L’interior, en canvi es caracteritza per grans extensions de rouredes, fagedes i espais naturals que 

conviuen amb harmonia amb l’activitat agrària, ramadera i forestal. 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a l’interior on ens espera la Cova del Soplao, la catedral de l’espeleologia. Aquesta no 
compta amb pintures rupestres, tot i això, és única al món amb les seves impressionants formacions d’estalactites i 
estalagmites. La seva fisonomia actual s’ha anat forjant durant més de 240 milions d’anys i per fer la visita més especial, 

iniciarem la mateixa efectuant un recorregut amb un trenet miner que ens portarà a través d’una de les galeries 
subterrànies fins a les profunditats de la cova, des d’on seguirem a peu per poder copsar la seva magnificència. 

Continuarem per carreteres sinuoses que ens oferiran magnífiques panoràmiques i bells paisatges fins a arribar la 

captivadora Carmona, declarat un dels pobles més bonics d’Espanya, que ha mantingut intactes els trets identitaris de 
les viles tradicionals càntabres. 

Després de dinar en un restaurant local i ja de retorn cap a Santander, farem una última parada a San Vicente de la 

Barquera, la històrica vila costanera amb grans atractius paisatgístics, monumentals i gastronòmics, el qual posseeix un 

important port pesquer que gaudeix de fantàstiques vistes als Pics d’Europa i a la Serralada Cantàbrica com a teló de 
fons. Realitzarem un magnífic passeig fins a arribar a la part més alta de l’urbs on s’enclaven alguns dels edificis més 
emblemàtics com ara l’església, molt apreciada per ser una de les obres més representatives del gòtic muntanyès, la 

fortalesa o les restes de l’antiga muralla. 

Arribada a la capital càntabra per sopar. Allotjament. 

 Santander i les Maresmes de Santoña i joyel         Dijous, 1 d’octubre 

Dedicarem el matí a visitar la ciutat que ens ha acollit durant tot el viatge, Santander, una moderna, cosmopolita i elegant 

ciutat que s’aboca a una bella i àmplia badia. El passeig marítim, que s’estén des de Puerto Chico a Cabo Menor, és un 
dels més formosos del litoral espanyol, una ciutat embellida amb àmplies zones enjardinades, parcs, amplis passeigs i 

una intensa vida cultural i social. Realitzarem una visita del centre històric que ens portarà als indrets més importants 

com la catedral, el Centre Botín o la plaça de l’ajuntament, entre altres. Coneixerem la història de la mateixa i seguirem 
fins a la Península de la Magdalena, la part més coneguda de la ciutat, on s’instal·là el Palau Reial de la Magdalena. 

Tot seguit, ens desplaçarem fins a les Maresmes de Santoñai Joyel, un espai natural declarat reserva natural, un paradís 

pels amants de la natura,  amb una superfície de més de 4.000 hectàrees, més de 120 espècies aviàries, i una rica 

diversitat animal i vegetal. De camí, farem una breu parada al monestir de Montehano, que ens oferirà una magnífica 

panoràmica sobre aquesta àrea tan significativa. 

Després de dinar en un restaurant local, realitzarem un passeig en barca per gaudir de les excepcionals vistes que ens 

ofereix la costa amb el Monte Buciero a la llunyania i  que ens portarà a través de l’estuari i la badia de Santoña fins al 
far del Caballo. A continuació ens dirigirem amb autocar fins a les veïnes Maresmes de Joyel, per admirar la seva bellesa 

tot realitzant un agradable passeig fins arribar al Molí de Santa Olalla, que podrem veure en funcionament si la marea ho 

permet. 

En acabar, retorn a Santander, sopar i allotjament. 
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 Els Valles Pasiegos                  Divendres, 2 d’octubre 

Esmorzar a l’hotel i sortida cap a la regió dels Valles Pasiegos, on trobarem paisatges singulars i sorprenents, coves 

prehistòriques i poblets tranquils amb un estil de vida pausat i tradicional. Les restes del seu passat encara són 

perceptibles en els seus carrers, amb casones i palauets, símbol d’una esplendor llunyana i on descobrirem la seva gent 

amable, autèntica i hospitalària. 

Farem la primera parada d’avui a les coves del Monte Castillo, descobertes el 1903, caracteritzades per la seva bellesa 
i mundialment conegudes per acollir gran quantitat de restes d’art parietal. Veurem gravats i pintures, on és possible 
endevinar diferents tipus d’animals i altres representacions, que daten de l’era paleolítica. 

Arribarem a Puente Viesgo, un municipi amb molta història situat al cor de la vall del Pas amb un centre històric molt 

pintoresc que coneixerem tot fent un passeig i encara ens quedarà una mica de temps per visitar una formatgeria 

tradicional. 

Dinar en un restaurant local i posterior trasllat a Liérganes, el qual esdevingué important amb l’arribada de Juan Curtis i 

la instal·lació dels primers alts forns de la península. De fet és aquí on s’ubica la coneguda casa dels Cañones, que 
tantes peces proporcionà a l’Armada entre els segles XVII I XVIII. Coneixerem el barri del Mercadillo, el qual conserva 
encara un bell pont medieval i un dels nuclis més encisadors de la comarca, amb el seu conjunt d’històriques casones. 

Retorn a Santander, sopar i allotjament.. 

 Retorn a Barcelona                    Dissabte, 3 d’octubre 

Després d’esmorzar i carregar les maletes a l’autocar iniciarem el viatge de retorn cap a casa. Dinar en ruta i en arribar 
a la ciutat comtal, l’autocar del Club ens portarà als mateixos punts de recollida del primer dia. 

 

Aquest viatge inclou 

 Trobada pre viatge per conèixer els companys de viatge i rebre l’itinerari definitiu 

 Recollida als diversos punts acordats del Maresme i Barcelona ciutat. 

 Autocar privat pel nostre grup durant tot el viatge. 

 Guia acompanyant del Club del Viatger 

 Guia local castellanoparlant durant tot el recorregut 

 6 nits d’allotjament a un hotel de 4* a Santander 

 Les visites especificades en el programa amb les entrades incloses 

 Pensió completa des del dinar del primer dia fins al dinar del darrer 

 Begudes incloses als àpats: vi, aigua i cafè 

 Assegurança bàsica d’assistència en viatge 

 

Aquest viatge no inclou 

 Qualsevol servei no especificat a l’itinerari 

 Les propines 

 Les despeses de caràcter personal 

 Assegurança de cancel·lació. 
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Preus 

Per persona en habitació doble ……………………………………………………………………...…....………………. 2.195 € 

Suplement habitació individual ………………………………………………………………………………..….....………. 320 € 

 

Calendari de pagaments 

El calendari de pagaments d’aquest viatge és el següent: 

• Dipòsit de 675 abans del 10 de juliol 

• Pagament de la resta abans del 25 d’agost 

 

 

 

 

Per més informació contacteu-nos: 

Sant Josep, 74 08370 Calella, Barcelona  

Horari: de 10h a 19h  

Telèfon: +34 93 766 5996  

E-mail: info@clubdelviatger.cat 

 

 

 

 

 


