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VIATGE A CANTÀBRIA 4T ESO 2021-2022
El nostre viatge va començar el dia 2 de
maig de 2022. Tothom estava preparat
per sortir amb els dos autobusos a les
6:15 del matí cap a Pamplona, la nostra
primera parada. Allà vam visitar una mica
el casc antic de la ciutat i cadascú va anar
pel seu compte a dinar amb els seus
amics/gues fins l’hora que vam concretar.
Vam continuar la nostra ruta fins arribar a
Cantàbria, el nostre destí final. Vam
instal·lar-nos a l’hotel, cadascú a la seva
habitació, i ens van deixar una mica
d’estona per poder desfer l’equipatge,
dutxar-nos, etc., fins l’hora de sopar. Els
menjars eren bufet lliure i podies agafar el
que volguessis; les persones que eren
al·lèrgiques o intolerants a determinats
menjars, havien de preguntar en cada
menjar al personal de l’hotel què podien
menjar i què no i ho agafaven o els
portaven coses a taula.
El segon dia al matí vam anar a la platja
de Somos a fer surf , però vam dinar a
l’hotel. A la tarda vam anar visitar
Santander i el Palacio de la Magdalena.
El tercer dia ens en vam anar fins als Pics
d’Europa al matí i allà ens van fer una
visita guiada. Per dinar vam anar a un
poble que està al costat dels Pics
d’Europa què es diu Potes.

A la tarda, vam baixar un tros de riu en
canoa, els monitors de les canoes ens van dir
que era el mateix riu que baixava dels Pics
d’Europa. Quan vam acabar de fer canoa, ens
van regalar una corbata, que és un menjar
dolç típic d’allà. Per acabar, justament aquell
dia feien un partit important de futbol i els de
l’hotel van posar-nos una pantalla gran
perquè pogués veure'l qui volgués.
El quart dia, tot van ser visites: al matí, vam
anar a San Vicente de la Barquera, on molts
alumnes es van comprar souvenirs, i vam
visitar el port, que és molt conegut. A la
tarda, vam anar a visitar Santillana del Mar o,
com ens va dir el nostre professor, el poble
de les tres mentides, perquè no és santa, ni
llana i tampoc té mar. A Santillana del Mar,
mentre uns visitaven el poble, l’altre grup
estava visitant la Neo Cova d’Altamira i a
l’inrevés.
Finalment, l’últim dia vam agafar els autocars
i ens en vam anar cap a Bilbao. Mentre la
meitat del grup estava visitant el museu
Guggenheim, l’altra meitat estava visitant la
ciutat de Bilbao. Vam dinar allà, la majoria
d’alumnes vam menjar pintxos ja que és el
menjar típic d’allà. Quan tothom va acabar
les visites, vam anar cap als autobusos i vam
continuar la nostra ruta fins Lliçà d'Amunt.

Ona Garcia i Aina Miron
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