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A combinación de refinamento estético, comodidade, gastronomía e fascinante 

galería de destinos fan que o viaxeiro máis esixente se sinta no tren Al Andalus 

como nun hotel de primeira clase, no que recibe as mellores atencións. 

 

Este ano o tren ofrece unha nova proposta que nos levará a través da ruta 

Xacobea: partindo dende Zaragoza avanza pola Rioxa e Castela e León, para 

culminar cun completo periplo por terras galegas. Visitas culturais 

imprescindibles (Atapuerca, Astorga, Burgos, Santiago, A Coruña…) combínanse 

con paisaxes inesquecibles e unha oferta gastronómica de primeiro nivel, tanto 

nos mellores restaurantes do percorrido como a bordo do tren.  

 

Pasear polo interior de Tren Al Andalus é transportarse á “Belle Epoque”, a 

aqueles tempos míticos do ferrocarril e ás súas suxestivas reminiscencias 

literarias. De feito, dos seus sete coches-suite, recentemente remodelados, cinco 

construíronse en Francia a finais da década de 1920, e orixinalmente foron 

utilizados pola monarquía británica para os seus desprazamentos vacacionais 

dende Calais ata a Costa Azul. Os seus coches-salóns, construídos entre 1928 e 

1930, son tamén xoias ferroviarias. 

 

O Tren Al Andalus é o máis amplo e espazoso tren turístico do mundo, e os seus 

salóns ofrecen múltiples posibilidades, como a de degustar o buffet almorzo, un 

xantar ou a cea a bordo dos coches restaurante, tomar unha copa relaxadamente 

no coche bar ou escoitar unha actuación musical cada noite no coche piano. 

 

 

Na restauración do tren coidáronse ao máximo os elementos orixinais, que fan 

dos seus salóns verdadeiras xoias ferroviarias. Xunto a eles conviven avances 

técnicos de última xeración que lle permiten ao viaxeiro gozar do máximo 

confort.  

 

O aloxamento 

 

A capacidade máxima do tren é de 64 persoas distribuídas en 32 suites de dous 

tipos:  

 Suite estándar: dispón de dúas camas baixas individuais, con caixa forte, armario 

roupeiro e un completo cuarto de baño independente. Están dispoñibles 12 

suites, 24 prazas, con estas características.  

 Suite superior: dispón de cama matrimonial de 150 x 200 cm, minibar, caixa 

forte, armario roupeiro e un extraordinario cuarto de baño completo. Con estas 

características temos 20 suites, 40 prazas. Podemos, ademais, dispoñer dunha 

cama supletoria a maiores para un terceiro viaxeiro.  

 

Todas as suites están climatizadas con regulador independente e conexións 

eléctricas de 220 voltios.  

Durante o día a suite terá un aspecto diferente, xa que as camas se pregan 

transformándose en cómodos sofás, o que deixa espazo para a lectura ou para 

gozar comodamente da paisaxe no seu salón privado.  

 

 

 

 

Itinerario Camiño de Santiago 
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Tren Al Andalus 

Itinerario do Camiño de Santiago 
Saídas o 21 e 28 de xullo 

 

Primeiro día. Domingo (21 e 28 de xullo) 

ZARAGOZA – MIRANDA DE EBRO 

Trala recepción do grupo ás 12:00h. na estación Delicias de Zaragoza e o seu acomodo a 

bordo do tren, achegarémonos a comer ao centro da cidade, dende onde partirá un 

percorrido pola mesma. Zaragoza foi fundada como Caesaraugusta (en honor ao primeiro 

emperador, César Augusto) polos romanos no ano 24 a. de C., sobre o asentamento ibero 

de Salduie). Baixo o nome de Medina Albaida Sarakosta, os musulmáns fixeron da cidade 

un dos principais centros da cultura mundial na súa época. Testemuña daquel período é a 

fortaleza-palacio da Aljafería, hoxe magnificamente conservada. Tamén visitaremos A 

praza das Catedrais que conforma un espazo único, ao reunir nela edificios tan 

significativos como a basílica da Nosa. Sra. do Pilar e a catedral de San Salvador.  

Logo da visita o tren iniciará a súa marcha para achegármonos a Miranda de Ebro. No 

transcurso da viaxe realizarase a primeira cea a bordo.  

Noite co tren parado en Miranda de Ebro. 

Segundo día. Luns (22 e 29 de xullo) 

MIRANDA DE EBRO - ASTORGA 

Despois do almorzo a bordo, o grupo viaxará pola Rioxa para visitar a bodega do Marqués 

de Riscal, a máis antiga e tradicional da comarca. En 1998, Marqués de Riscal convértese 

en pioneira na idea de combinar o centro de produción cun espazo para o lecer, e crea a 

Cidade do Viño, que ten como obxectivo dar a coñecer este produto, a súa historia, cultura 

e filosofía, ademais de incluír un espazo de viñoterapia, un museo, un 

centro de investigación e formación enolóxica, ademais de todas as 

infraestruturas da bodega en si. No interior deste complexo sitúase o eixe 

principal, o hotel proxectado por Frank O. Gehry. Trala visita hase realizar 

unha cata de viños e hase regresar ao tren que nos achegará a Burgos. 

Despois de comer no centro de Burgos, visitaremos a súa catedral de 

Santa María, expoñente da arquitectura gótica e declarada Patrimonio da 

Humanidade pola UNESCO.  A cidade é atravesada polo Camiño de Santiago 

e atópase a menos de 15 km do xacemento arqueolóxico de Atapuerca, 

tamén baixo a protección da UNESCO dende o ano 2000.  Trala visita das 

escavacións regresaremos ao tren onde o grupo se poderá relaxar e 

contemplar a paisaxe, de camiño ás terras leonesas, mentres goza dunha 

degustación de produtos da zona. 

Cea a bordo do tren. Noite en Astorga 

Terceiro día. Martes (23 e 30 de xullo) 

ASTORGA - OURENSE 

Tralo almorzo iníciase a visita de Astorga, cidade bimilenaria de orixe romana, cunha 

relevante catedral, mostra do gótico florido español e un sorprendente palacio episcopal 

obra modernista de Antonio Gaudí. Destaca tamén o Concello co seu reloxo do s. XVIII, no 

que dous maragatos marcan as horas mediante un orixinal mecanismo.  

Trala visita, o Tren hanos achegar a Ponferrada, onde visitaremos e xantaremos no seu 

espectacular Castelo Templario, emblema da cidade. 

Logo da comida co autocar achegarémonos ás Medulas, unha zona natural e paisaxística 

formada por unha antiga explotación mineira de ouro, a maior de todo o Imperio Romano. 

En 1997 foi declarado pola Unesco Patrimonio da Humanidade. Logo da visita 

regresaremos ao tren  para iniciar o camiño cara a Ourense.  

Cea a bordo e noite en Ourense. 

Cuarto día. Mércores (24 e 31 de xullo)  

OURENSE – SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Mentres almorzamos, o tren achegaranos a Vedra-Ribadulla, para visitar os xardíns do 

pazo de Santa Cruz de Ribadulla. A primeira edificación data do século XV e os seus 

xardíns son de estilo “romántico”, con aire de bosque encantado. Neles pódense atopar 

numerosas variedades de camelias, magnolios, árbores de buxo, todo iso entre cadoiros 

de auga, estanques e agradables paseos, tamén entre oliveiras centenarias. 

Despois achegarémonos a unha das propiedades da Casa de Medinaceli, O pazo 

de Oca, popularmente coñecido como o “Versailles galego”, polos seus 

magníficos xardíns. Trátase dun Pazo de estilo barroco, con estanques, 

labirintos e parterres xeométricos formados por camelias, magnolios, 

rododendros e ata un paseo de tileiros no que se celebraban carreiras de 

cabalos. Trala visita comeremos nun típico restaurante en Ribadulla. 

A primeira hora da tarde co tren entraremos en Santiago de Compostela, 

cidade patrimonio da Humanidade dende 1985, que leva dende o século IX 

atraendo visitantes e peregrinos de todo o mundo. Pasearemos polas prazas 

emblemáticas do Obradoiro, A Quintana e O Toural e visitaremos a Catedral e o 

seu Pórtico da Gloria, obra cume da escultura románica. Un gran conxunto  de 

igrexas, conventos e palacios irannos relatando os distintos momentos 

artísticos da cidade: románico, gótico, barroco e neoclásico, e mesmo 

poderemos coñecer algún edificio construído baixo a corrente do modernismo.  
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A noite do 24 de xullo é unha noite máxica, chea de encanto, onde Santiago de Compostela 

está a rebordar de peregrinos e de visitantes, e pasear polas súas céntricas rúas é un 

auténtico espectáculo. Dispoñeremos de tempo libre e iremos cear ao Parador Nacional 

Reis Católicos, en plena praza do Obradoiro, dende onde poderemos contemplar a máis 

impresionante sesión pirotécnica, de música, luz e cor aos pés da catedral, con motivo da 

festividade do Apóstolo Santiago. A súa tradición e espectacularidade congregan todos os 

anos a miles de persoas nesta gran praza e arredores.  

Noite en Santiago de Compostela 

Sexto día. Xoves  (25 de xullo e 1 de agosto) 

SANTIAGO DE COMPOSTELA – A CORUÑA 

Mentres almorzamos o tren achegaranos a Vilagarcía de Arousa, vila mariñeira famosa 

polos seus bancos marisqueiros. No verán goza dun grande ambiente turístico grazas ás 

numerosas praias da comarca e ao seu microclima. Nun catamarán realizaremos un paseo 

en barco pola ría de Arousa. O percorrido incluirá unha visita ás famosas bateas de 

mexillóns, e poderemos degustar a bordo este molusco autóctono.  

Logo de desembarcar, dirixirémonos, en pleno centro monumental de Cambados, ao  pazo 

de Fefiñáns. Trátase dun edificio renacentista do 1600, que comparte espazo coa antiga 

bodega, os viñedos e as distintas dependencias palacianas. Coñeceremos a súa afamada 

bodega e xantaremos no pazo. 

Trala comida achegarémonos ao centro histórico de Pontevedra. Entre o século XIV e o 

XVI Pontevedra foi o primeiro porto de Galicia, cun importante gremio de pescadores e 

mareantes, que lle deu o seu talante burgués e comercial. A importancia da súa economía 

congregou a boa parte das familias da nobreza galega, que construíron nesta vila os seus 

pazos urbanos.  

Logo da visita o tren achegaranos a Vigo, onde realizaremos unha panorámica da cidade e 

gozaremos dende o Monte do Castro dunhas extraordinarias vistas sobre a ría, coas Illas 

Cíes no horizonte. 

Posteriormente co tren dirixirémonos á Coruña. No traxecto poderemos degustar a bordo 

unha típica cea galega. 

Noite na Coruña.  

Sétimo día. Venres   (26 de xullo e  2 de agosto) 

A CORUÑA 

Despois do almorzo despedirémonos do tren e dirixirémonos a visitar o centro histórico 

da Coruña, comezando na porticada praza de María Pita, dominada pola Casa Consistorial. 

Tamén nos achegaremos á igrexa de Santiago, inicio do Camiño Xacobeo Inglés na cidade, 

e a recunchos máis escondidos e románticos como a praciña das Bárbaras ou o xardín de 

San Carlos, dende onde se contempla a zona portuaria e as galerías de cristal da avenida 

da Mariña. Realizaremos tamén co autocar unha visita panorámica da cidade, con parada 

na  Torre de Hércules, patrimonio da humanidade dende o 2009, único faro no mundo de 

orixe romana aínda en funcionamento. Continuaremos pola costa vendo outros lugares de 

interese como A Domus, Museo do Home, obra do 

arquitecto xaponés Arata Isozaki, e as praias de 

Orzán e Riazor ata chegar ao Millennium, 

obelisco levantado no ano 2000. A visita 

finalizará no monte de San Pedro, que nos ofrece 

unhas magníficas vistas de toda a cidade. 

Trala visita a tripulación despediranos na 

estación de RENFE da Coruña. 

 

 
 

A viaxe inclúe: 

 Aloxamento e pensión completa incluíndo viños, café e licores. 

 Música e festas no coche Pub. 

 Excursións programadas, con entradas a museos, catedrais, claustros, etc. 

 Autocar de luxo que acompaña ao tren en todo o percorrido. 

 Prensa diaria e revistas. 

 Servizo de seguridade permanente. 

 Guía multilingüe durante todo o percorrido 

 

Prezos 

 Prezo por persoa Suite Dobre Estándar    2.550 € 

 Prezo por persoa Suite Dobre Superior     3.250 € 

 Suplemento Suite Individual Estándar    1.000 € 

 Suplemento Suite Individual Superior    1.200 € 

 Suplemento Suite Individual Superior    1.000 € 

_________ 

 

Máis información e Condicións Xerais de Contratación en 

www.trenesturisticosdelujo.com 

www.trenalandalus.com 

 

 

 

 

 

 

http://www.trenesturisticosdelujo.com/
http://www.trenalandalus.com/
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Renfe – Trenes Turísticos de Lujo 
Plaza de los Ferroviarios, s/n.  

33012 Oviedo (Asturias) – España 

 

Información e Reservas 

902 555 902 --- 902 090 117 
www.trenesturisticosdelujo.com  

Correo: trenesturisticosdelujo@renfe.é  

 

 

 

 

http://www.trenesturisticosdelujo.com/
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