
FESTA DA QUEIMADA 2021 

“Mouchos, curuxas, sapos e bruxas. 

Demos, trasgos e diaños, espíritos das 
neboadas veigas. 

Corvos, píntegas e meigas: feitizios das 
menciñeiras. 

(…) 

Baixe polas nosas gorxas, quederamos 
lbres dos males da nossa alma e de 
todo embruxamento. 

Forzas do ar, terra, mas e lume, a vós 
fago esta chama: se é veradad que 
tendes mais poder que a humana xe-
nte, eiquí e agora, facede que os espíri-
tos dos amigos que están fóra, patici-
pen com nós desta Queimada.” 

Preço por pessoa 
em quarto duplo: 

90€ 
Inclui: Viagem em autopullman 
de grande turismo, estadia 1 
noite em hotel, pequeno-almoço, 
1 almoço, 1 almoço de marisco, 
1 jantar, bebidas nas refeições, 
visitas conforme programa, 
acompanhamento de um delega-
do da nossa organização, taxas 
hoteleiras e serviço e IVA 

Exclui: Opcional cruzeiro na 
Ria Arosa e extras de carater 

 

Itinerário 

1º Dia  - Locais de Partida / Valença / Cambados 

Ermesinde, Maia e Castêlo da Maia.  Partida às 08h00. Viagem até 
Valença do Minho (paragem).  Continuação da viagem para Cam-
bados. Almoço. Possibilidade de efetuar um cruzeiro na Ria de 
Arosa com degustação de Marisco. (opcional). À noite, jantar no 
hotel com Festa da Queimada. Alojamento no hotel. 

 

2º Dia - Cambados/ Pontevedra / Viana do Castelo / Locais de 
Partida 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã inteiramente livre. Almoço de 
Marisco no hotel. Em hora a combinar, saída para Pontevedra 
(paragem). Prosseguimento para Viana do Castelo até aos locais 
de partida. 

16 E 17 OUTUBRO  

SOLNORTE III 
R. Simão Bolivar, 265 * 4470-214 

Maia 
tel: 229812028  

Email: geral3@solnorte.pt  

SEDE — RNAVT 1786 
R. Dr. Carlos Felgueiras,178 

4470-157 Maia 
tel: 229483513/229416758  

Email: geral@solnorte.pt * Site: 
www.solnorte.pt 

SOLNORTE II 
R. Simão Bolivar, 265 * 4470-214 

Maia 
tel: 229446885   

Email: geral2@solnorte.pt  

SOLNORTE IV 
R. 5 Outubro, 1017 * 4445-310 

Ermesinde 
tel: 229789682  

Email: geral4@solnorte.pt  


