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6 dias
DESDE

415€

DATAS DE INICIO

FISTERRA

O CAMINHO DE FISTERRA

Diárias
Del 1/Jan al 31/Dez 2020

A PÉ

O CAMINHO DO FIM DO MUNDO
DIA 01 – SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel. Resto do dia livre para desfrutar desta
cidade, não pode deixar de visitar sua
Catedral, destino de todos os peregrinos
ao longo dos sécs, a zona histórica e seu
conhecido mercado. Alojamento.
DIA 02 – SANTIAGO DE
COMPOSTELA – NEGREIRA (21 km)

Café da manhã. Hoje começaremos nosso primeiro dia deste caminho único, em
busca do fim da Terra, o lugar onde o sol
se põe. Abandonaremos a espetacular praça do Obradoiro deixando por tras de nós
a Catedral. Nosso caminho nos levará por
pontes medievais, bosques de eucaliptos, e
pequenas paróquias como Quintans, Alto
do Vento, Ventosa e Lombao, até chegarNão 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.

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 ***

mos a Augapesada. Aqui começa a subida
a Mar de Ovellas, que segue o tramo do
Caminho Real, continuaremos até Ponte
Maceira, aldeia medieval onde destacamos
o ponto de cinco arcos (séc. XIII). Continuaremos nosso caminho até Negreira, fim da
nossa primeira etapa. Alojamento.
DIA 03 – NEGREIRA – OLVEIROA
(33 km)

Café da manhã. Etapa longa entre bosques
e pequenas aldeias como Apena, Vilaserio
e Maroñas. Nesta última se encontra o
templo românico de Santa Maria de Maroñas, coincidiremos com diversos pontos
do antigo caminho Real. Continuaremos
por asfalto até Santa Mariña, Gueima e
Abeleiroas, até chegarmos à Ponte Olveira
ponte medieval dos sécs XVII e XVIII, continuaremos até Olveiroa onde acabaremos a
longa etapa de hoje. Alojamento.
DIA 04 – OLVEIROA – CEE (20 km)

Café da manhã. Partimos de Olveiroa,
contemplado a beleza do rio Xallas, para
entrarmos no Monte do Sino, onde desfrutaremos de umas bonitas vistas do rio
Xallas e o reservatório de Castrelo-Olveiroa, chegaremos a Hospital onde antigamente havia um hospital de peregrinos e
onde se encontra a bifurcação do caminho
para Fisterra ou Muxia, continuaremos por
1 pax
2 pax
680
465
755
535
165
85
Em duplo Supl. Sgl
65
25
75
30

3 pax
430
505
55

4 pax
415
490
45

E AO SEU RITMO

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade/Hotel/Categoría

tranquilas pistas florestais, onde pela primeira vez poderemos contemplar desde
longe o oceano Atlântico. Continuaremos
nosso caminho até Cee. Fim da nossa etapa. Alojamento.
DIA 05 – CEE – FISTERRA (20 km)

Café da manhã. Partida para Corcubión, apenas dois quilómetros separam estas vilas rodeadas pela ria, continuaremos
pelo passeio marítimo até chegarmos à
igreja de S. Marcos, atravessaremos várias
aldeias como a de Vilar, Amarela, Estore, até chegarmos, descendo suavemente, até à praia de Sardiñeiro, continuaremos através de uma pista de terra num
troço tranquilo entre eucaliptos e pinheiros, para sairmos até à estrada provincial
à altura do miradouro, cuja voltaremos a
rodear para começar a descida à Praia de
Langosteira que nos levará até Fisterra
e fim do nosso caminho. Alojamento.
Aconselhamos subir ao Cabo Finisterre
onde segundo as antigas peregrinações,
era conhecido como o “Fim do Mundo”
ou o “Fim da Terra”.
DIA 06 – FISTERRA – SANTIAGO
DE COMPOSTELA

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de
Santiago de Compostela. Fim dos nossos
serviços.
5 pax
445
520
35

Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago durante 20-29/jul. Consultar suplemento.
** O Supl. M.P. (Meia Pensão) inclui 5 jantares. O preço base 1 pax ja inclui ol Supl. Sgl.

6 pax
430
505
30

Supl. Sgl Supl. MP **
125
110
125
125
-----

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 chegada Apto.
Santiago/Hotel.
• Traslado de partida Hotel
Fisterra/Apto. Santiago.
• 5 noites de alojamento em
quarto duplo com café da
manhã.
• Assistência telefónica para
emergências 24 h.
• Documentação completa.
• Transporte de equipagem
durante o percurso desde
Santiago até Fisterra (máximo
1 mala 15 kgs por pessoa).
• Seguro de viagem.
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.

EUROPA • 2020 -2021 l 29

