R E F. H-5023

7 dias
DESDE

430€

DATAS DE INICIO

Diárias
Del 1/Jan al 31/Dez 2020
HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel/Categoría

Santiago de Compostela
Cat. T – Avenida*
Cat. A – Gelmírez ***
Resto cidades
Cat. T – Hostels/Pensões com banheiro
Cat. A – Hotéis com encanto
O PREÇO INCLUI

• Traslado de llegada Apto.
Santiago/Lugo.
• Traslado de salida hotel/Apto.
Santiago.
• 6 noches de alojamiento en
habitación doble con desayuno.
• Asistencia telefónica para
emergencias 24 h.
• Documentación completa.
• Transporte de equipaje
durante el recorrido desde
Lugo hasta Santiago
(1 maleta 15 kg por persona
máximo).
• Seguro de viaje.
O PREÇO NÃO INCLUI

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

NOTA IMPORTANTE

• O itinerário poderá ser modificado devido à pouca capacidade dos hotéis 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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LUGO

O CAMINHO PRIMITIVO

A ROTA ORIGINAL DA PEREGRINAÇÃO
DIA 01 – SANTIAGO DE
COMPOSTELA – LUGO

Chegada a Santiago e traslado até Lugo,
ponto inicial deste caminho, Lugo é uma
cidade que conta com inúmeros lugares
de interesse turístico. Alguns deles são a
Muralha de Lugo (de construção romana
e declarada Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO), o Centro de Interpretação
da Muralha, a Casa dos Mosaicos, a
Prefeitura com sua torre do relógio e a
Catedral de Santa Maria. Alojamento.
DIA 02 – LUGO – S. ROMAO DA
RETORTA (19,7 km)

Café da manhã. A primeira etapa nos
levará desde Lugo até S. Romao Da Retorta, pequeno município com grande
tradição de peregrinação. Ali poderão
visitar a igreja de S. Romao Da Retorta
e contemplar a réplica de um miliário
romano que se encontrou na povoação.
O original se conserva no Museu Diocesano de Astorga. Alojamento.
DIA 03 – S. ROMAO DA RETORTA –
MELIDE (27,7 km)

Café da manhã. O caminho de hoje nos
leva até Melide. Neste município de origem pré-romano, poderão ver a entrada
PREÇOS POR PESSOA EM EUROS

En duplo - Cat. “T”
En duplo - Cat. “A”
Supl. 01/Jan-31/Mar + 01/Nov-31/Dez
Noites extras Santiago
“T” – Htl Avenida *
“A” – Htl Gelmirez ***

da igreja românica de S. Pedro, um cruzeiro de S. XIV (considerado o mais antigo da Galiza) e o Museu de Terra de Melide (antigo Mosteiro-Hospital de Sancti
Spiritus). Além disto, poderão desfrutar
de pratos da gastronomia galega, como
o polvo de Melide. Alojamento.
DIA 04 – MELIDE – ARZÚA (29 km)

Café da manhã. Avançando pelo caminho, passaremos por Arzúa, que oferece
alguns lugares para conhecer, tais como
o Convento da Magdalena e a igreja paroquial de Santiago. Alojamento.

A PÉ

E AO SEU RITMO

tela, é oferecido 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 dar um passeio pela zona
antiga, degustar a oferta culinária e visitar outros edifícios emblemáticos como
o Hostel dos Reis Católicos ou o Mosteiro
de S. Martín Pinario. Alojamento.
DIA 07 – SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Café da manhã e traslado ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.

DIA 05 – ARZÚA – O PEDROUZO
(19 km)

Café da manhã. Faltando pouco para
chegar a Santiago, esta etapa terminará
em O Pedrouzo, pertencente ao concelho
de O Pino. Aqui se encontra a memorável
ermita de Santa Irene. Alojamento.
DIA 06 – O PEDROUZO –
SANTIAGO DE COMPOSTELA
(20 km)

Café da manhã. Preparados para a última etapa, desta vez sairemos desde O
Pedrouzo com destino a Santiago de
Compostela. Já em Santiago de Compos1 pax
2 pax
700
480
875
600
175
90
Em duplo Supl. Sgl
65
25
75
30

3 pax
445
570
65

4 pax
430
555
50

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.

5 pax
460
580
35

Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 20-29/jul. Consultar suplemento.
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 6 jantares. O preço base 1 pax ja inclui ol Supl. Sgl.

6 pax
445
570
30

Supl. Sgl Supl. MP **
125
125
180
165
-----

