Gemellaggio 2019

Programa de actividades
Galiza, do 21 ao 25 setembro de 2019

Ácollemento, 21 de setembro
Chegada cara a noitiña a Oporto. Acollemento nas casas das socias, e a descansar para
o que está por vir.

Visita ás Cíes, 22 de setembro
Saída en barco desde Vigo ás 10:45 con volta ás 19:00.
O custo da viaxe é de 10€/persoa (ver condicións no detalle anexo).
É necesaria inscrición previa no correo participa.galizasur@gmail.com ou no teléfono
655 02 82 53; prioritariamente antes do día 8 para conformar o grupo mínimo.
Á volta, os máis festeiros quedaremos a repoñer forzas no Casco Vello de Vigo ao redor
dunhas cañas e tapas.

De Vigo a Valença do Minho, 23 de setembro
Visitaremos os proxectos de Pepa Loba e a Comunidade de Montes de Couso.
Gozaremos das paisaxes de Baiona, A Guarda e Tui; dando un pequeno salto na
fronteira para facer deste un econtro aínda máis internacional.

Salto á ría de Pontevedra e Cea de Despedida, 24 de setembro
Visitaremos o proxecto de Manaia e coñeremos a vila de Pontevedra, Combarro e
arredores.
Á tardiña visitaremos Árbore Cooperativa, en Vigo. Gozaremos dun interesante proxecto
e algunha sorpresa para dar paso a unha cea de despedida ás 21:00. A cea é de balde
pero agradecemos confirmación para nos organizar correctamente.
Información e inscricións:
participa.galizasur@gmail.com
655 02 82 53

git.galizasur@fiarebancaetica.org
https://www.fiarebancaetica.coop/git/galiza

Despedida, 25 de setembro
Visitaremos aos compañeiros de EspazoCoop, coñeceremos os encantos de Vigo para,
despois de xantar, encamiñarnos cara o aerorporto de Oporto.

Gemellaggio 2019
Visita ás Illas Cíes
Vigo, 22 de setembro de 2019

10:45 Saída
Partiremos desde a Estación Marítima de Vigo (R/Cánovas del Castillo). Cómpre estar
no peirao con 30 minutos de antelación á saída do barco.

Visita ás Cíes
Contaremos cun guía que nos acompañará a realizar un paseo polas Illas para coñecer
todas as peculiaridades do parque natural. Lembramos a importancia de levar roupa e
calzado adecuado, así como protección solar.

14:00 Xantar Compartido
Continuando coa tradición fiareira compartiremos un xantar co que cada un poida
aportar.

19:00 Regreso
Cómpre estar no peirao con 30 minutos de antelación á saída do barco.

Prezo
O custo do barco e guía é de 10€/persoa (nenos de balde)
A naviera poderá cancelar o transporte por complicacions climatolóxicas se estas
impiden a viaxe, ofrecendo a devolución ou reubicación para data posterior. En calquera
outro caso non habería compensación.
É necesaria a confirmación de asistencia mediante correo electrónico a
participa.galizasur@gmail.com ou ao teléfono 655 02 82 53. A fin de acadar o grupo
mínimo precisamos axilizar as máximas confirmacións posibles antes do 8 de setembro
Información e inscricións:
participa.galizasur@gmail.com
655 02 82 53

git.galizasur@fiarebancaetica.org
https://www.fiarebancaetica.coop/git/galiza

