R E F. : H-5026

14 dias
DESDE

1.085€

PORTO

DATAS DE INICIO

Diárias
Dl 1/Jan al 31/Dez 2020

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel/Categoría

O CAMINHO DE SANTIAGO
DO PORTO A SANTIAGO PELO LITORAL
DIA 01 – PORTO

Porto
Cat. T – Hotel Malaposta ***
Cat. A – Hotel Eurostars ****

Chegada, recepção e traslado ao hotel
na segunda cidade mais povoada e capital do território luso. Alojamento

Santiago de Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***

DIA 02 – PORTO- VILA DO CONDE
(29 km)

Resto cidades
Cat. T – Hostels/Pensões com banheiro
Cat. A – Hotéis com encanto

Café da manhã. Primeira etapa longa
mais de baixa dificuldade, ideal para
desfrutar de um caminho que nos permitirá ver a costa ao longo de todo
o trajeto. Uma vez na Vila Do Conde
poderemos desfrutar da sua pitoresca zona histórica ou do Mosteiro de
Santa Clara, assim como, a foz do Rio
Ave. Alojamento.

DIA 04 – ESPOSENDE – VIANA DO
CASTELO (25 km)

DIA 05 – VIANA DO CASTELO –
A GUARDA (25 km)

Café da manhã. Nosso caminho decorre inicialmente pelo Parque Natural do
Litoral Norte até à igreja de S. Bartolomeu Do Mar, onde nos separamos du-

Café da manhã. Etapa de muita história, história de guerras entre duas nações
que deixaram como resultado numerosas
fortificações militares em parte da costa

2 pax

3 pax

4 pax

5 pax

6 pax

1.540

1.105

1.090

1.085

1.095

1.090

Em duplo – Cat. “A”

1.905

1.475

1.460

1.450

1.465

1.460

415

210

150

120

85

70

Noites extras Porto
“T” – Htl Malaposta ***
“A” – Htl Eurostars ****
Noites extras Santiago
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Café da manhã. Etapa algo mais dura que
atravessa vilas de calçada como Apúlia o
pequenos municípios costeiros como
a Póvoa de Varzim. Já em Esposende poderemos desfrutar do Parque Natural do
Litoral Norte, formado por praias fluviais
e marítimas. Alojamento.

rante um breve troço da costa até alcançarmos a foz do rio Lima. Atravessando
a Ponte Eiffel entramos na cidade de
Viana Do Castelo com seu belo centro
histórico, o monte de Santa Luzia coroado pelo Templo do Sagrado Coração
de Jesus ou sua Catedral, a convertem
num dos destinos mais valorizados destes caminhos. Alojamento.

1 pax

Supl. 01/Jan-31/Mar+ 01/Nov-31/Dez

SANTIAGO DE COMPOSTELA

DIA 03 – VILA DO CONDE–
ESPOSENDE (23 km)

Em duplo – Cat. “T”

PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

A PÉ

E AO SEU RITMO

Em duplo Supl. Sgl
25
75
30
Em duplo Supl. Sgl

“T” – Htl Avenida *

65

25

“A” – Htl Gelmirez ***

75

30

Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 20-29/Jul. Consultar suplemento.
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 13 jantares. O preço base 1 pax já inclui o Supl. Sgl.

Supl. Sgl Supl. MP **
385

270

DIA 08 – BAIONA- VIGO (25 KM)
Café da manhã. Hoje encontraremos
um bom número de pazos, arquitetura típica da nobreza galega da Idade
Média e entraremos um pouco mais
na Ria de Vigo, descobrindo miradores
naturais únicos que nos permitirão admirar a beleza da costa sul da Galiza.
Alojamento.

DIA 12 – CALDAS DE REIS –
PADRÓN (20 km)

Café da manhã. Primeira etapa pelo
“território galego” que ocorrerá ainda
pela costa, onde podemos destacar os
sítios arqueológicos que se encontram
ao longo do caminho e o Mosteiro de
Santa Maria de Oia. Alojamento.

DIA 09 – VIGO – REDONDELA (16 km)

DIA 13 – PADRÓN – SANTIAGO DE
COMPOSTELA (24 km)

DIA 07 – VILA DE SUSO – BAIONA
(18 km)

DIA 10 – REDONDELA –
PONTEVEDRA (18 km)

atlântica e ao longo da fronteira natural
que forma o Rio Minho entre Espanha e
Portugal. Atravessaremos o Rio Minho
em ferry ou em barco desde Caminha e
A Guarda, primeiro município da comunidade galega, onde destacamos o Castro
de Santa Trega. Alojamento.
DIA 06 – A GUARDA – VILA DE
SUSO (17 km)

Café da manhã. Etapa pouco exigente a
nível físico, mas que nos permite ver ao
seu ritmo as Sobreiras do Faro, o primeiro espaço privado de
interesse natural da Galiza. Duas atividades se erguem como principais à nossa chegada a Baiona, em primeiro lugar,
seu passeio marítimo e por último, a visita ao Castelo de Monterreal terminado
no séc. XVI. Alojamento.

Café da manhã. Chegada a Redondela, pequena aldeia de cerca de 30000
habitantes onde destacamos a igreja
Paroquial de Santiago e o Convento de
Villavella. Alojamento.

Café da manhã. Continuamos até
Pontevedra para conhecermos o Santuário da Virgem Peregrina, padroeira
e virgem da cidade. Depois de passarmos a ponte ferroviária, entramos num
bosque. Desceremos pelo lugar de Setefontes para atravessarmos Arcade,
localidade famosa pelas suas ostras, e
seguimos a Ponte de San Paio. A rota
percorre a vila de Ponte Sampaio, subindo por ruas estreitas. Chegada a Pontevedra. Alojamento.
DIA 11 – PONTEVEDRA – CALDAS
DE REIS (22 km)

REDONDELA

Café da manhã. Para além de ser o lugar de nascimento do rei Afonso VII de
León, Caldas supõe um ponto de relaxamento, sendo conhecidas suas terapêuticas águas termais. Alojamento.

Café da manhã e partida para Padrón,
conhecida como a aldeia onde desembarcou o corpo sem vida do Apóstolo
Santiago, no ano 44. Desta zona também são típicos os pimentos de Padrón,
deliciosa variedade onde se diz que “uns
picam, outros não”. Alojamento

O PREÇO INCLUI

• Traslados de chegada e
partida.
• 13 noites de alojamento em
quarto duplo com café da
manhã.
• Assistência telefónica para
emergências 24 h.
• Documentação completa.
• Transporte de bagagem
durante o percurso desde o
Porto até Santiago (máximo
1 mala 15 kgs por pessoa).
• Seguro de viagem.

Café da manhã. Preparados para a última etapa, desta vez sairemos de Padrón
com destino a Santiago de Compostela.
Já em Santiago de Compostela, oferecemos um sem fim de lugares para visitar.
A principal atração é a Catedral e a Praça do Obradoiro, mas não é o único sitio
para ver, visto que também é recomendável um passeio pela zona histórica.
Alojamento.

O PREÇO NÃO INCLUI

DIA 14 – SANTIAGO DE
COMPOSTELA – CIDADE DE
ORIGEM

NOTA IMPORTANTE

Café da manhã e traslado ao aeroporto.
Fim dos nossos serviços.
Não se esqueça de pedir a
CREDENCIAL DE
PEREGRINO,
que deve ir sendo selada ao
longo do caminho e com a qual
obterá “LA COMPOSTELA”,
que afirma ter chegado a
Santiago depois de caminhar
pelo menos 100 km.

• Guia acompanhante nem
transporte durante o caminho.
• Qualquer outro serviço não
detalhado.

• O itinerário poderá ser
modificado devido à pouca
capacidade hoteleira de algumas das cidades do caminho.
• No momento da reserva é
obrigatório um depósito de 60€
por pessoa não reembolsable
em caso de cancelamento.
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