
SEMANA 2 Nadal sobre rodas: mércores 8, sábado 11 e domingo 12 de 
decembro de 2021 

O precioso autobús inglés de dous pisos de Nadal sobre rodas percorrerá as rúas e prazas da cidade con 
divertidos obradoiros de cociña e actuacións musicais de balde para animar as xornadas de compras en 
Santiago de Compostela! 
 
 

*Mércores 8 decembro – Praza Roxa 
 
Mañá de 12h a 14h:  obradoiro de decoración de doces de Nadal 
- pase 1: de 12:15h a 13h 
- pase 2: de 13:15h a 14h 
(inscricións: de 12h-12:15h e de 13h-13:15h) 
 
Tarde entre as 19h e as 21h: actuación de Jazzman Trío 
 
 
 

*Sábado 11 de decembro  - Praza de Mazarelos  
 
Mañá de 12h a 14: obradoiro de elaboración de petiscos e cócteles de Nadal 
- pase 1: de 12:15h a 13h 
- pase 2: de 13:15h a 14h 
(inscricións: de 12h-12:15h e de 13h-13:15h) 
 
Tarde entre as 19h e as 21h: actuación do Coro da rá (en caso de choiva o autobús trasladarase á praza de 
Cervantes) 
 
 
 



*Domingo 12 de decembro   
   
 
Mañá de 12h a 14h - Parque de Ramírez 
Obradoiro de elaboración de petiscos e cócteles de Nadal  
- pase 1: de 12:15h a 13h 
- pase 2: de 13:15h a 14h 
(inscricións: de 12h-12:15h e de 13h-13:15h) 
 
Tarde entre as 19h e as 21h - Centro Sociocultural de Villestro (en caso de choiva as actuacións 
trasladaranse ao interior do Centro Sociocultural) 
-Actuación do grupo coral Amigos de Compostela 
-Actuación de Jazzman Dúo 
 
 
 
 
 
Tipo de acceso ás actividades:  
*Entrada libre e gratuíta ata cubrir capacidade. 
*As persoas interesadas en participar nos obradoiros deberán consultar a dispoñibilidade de prazas e ano-
tarse deixando os seus datos de contacto quince minutos antes do comezo de cada actividade. 
*Os menores deberán estar acompañados no autobús polo seu titor/a responsable. Idade mínima reco-
mendada: 4 anos. 
*É obrigatorio o uso de máscara tapabocas en todas as actividades. 


