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PACOTE – SANTIAGO DE COMPOSTELA  
 

Período da viagem: de 01 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2020 

 
SANTIAGO COMPOSTELA – ESPANHA – RELIGIOSO - EUROPA 

 
 

O PACOTE INCLUI: 
 

• Traslado desde o apto de Santiago até Sarria; 
• 06 noites de hospedagem e café da manhã. 

• Transporte de bagagem durante o percurso desde Sarria até Santiago (1mala 
por pax). 

• Documentação completa. 
• Assistência Telefônica para emergências 24hrs. 

• Traslado desde o hotel em Santiago até Aeroporto. 

O Caminho Francês 
 
 

 

Dia 01 – Santiago de Compostela – Sarria 

Chegada a Santiago e traslado até Sarria. Alojamento. 

Dia 02 – Sarria – Portomarín (22 kms) 

Deixamos Sarria com direção a Portomarín onde poderá degustar o licor aguardente da 
zona. Atravessaremos entre outros municípios, Barbadelo, desde onde se segue 
caminhando por uma variada paisagem de carvalhos, prados e casas de trabalho dispersas 
até Rente e Mercado da Serra. Nossa rota continua por Rente, Brea, Ferreiros, Rozas e 
Vilachá, povoação agrícola rural onde se encontram as ruinas do Mosteiro Loio, o berço dos 
Cavaleiros da Ordem de Santiago. Depois de percorrer muitas aldeias, chegamos à pequena 
localidade de Potomarín. Alojamento. 

Dia 03 – Portomarin – Palas de Rei (25 kms) 

Desde Portomarin retomamos o caminho que atravessa Gonzar, Castromayor e o Hospital da 
Cruz entre otros, e seguimos o percurso até Lameiros onde podemos visitar a capela de S. 
Marco. Continuamos até Ligonde, Ebbe, Albergo, Portos e Valos, antes de chegarmos a Palas 
de Rei onde finalizamos nossa etapa por hoje. Alojamento. 
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Dia 04 – Palas de Rei – Arzúa (29 kms) 

Partida de Palas de Rei para continuar nosso percurso. Caminharemos por S. Xulián, 
Pontecampaña, Casanova, Leboreiro, que conserva uma antiga calçada romana. 
Continuamos por Melide, no centro do Caminho de Santiago. O percurso nos levará por 
Carballal, Ponte das Penas, Raido, Bonete, Castaneda, Ribadiso. Ao sairmos desta 
localidade chegaremos a Arzua, onde finalizaremos. Alojamento. 

Dia 05 – Arzua – O Pedrouzo (19 kms) 

Partida de Arzua por uma pequena estrada para entrarmos em O Pino. Atravessamos a 
estrada principal por baixo (túnel) na comarca de Arzúa e  depois voltamos a nos cruzar com 
ela em Santa Irene, onde se encontra o albergue público. Seguindo o Caminho, desde sua 
entrada em O Pino, destacamos grandes percursos compostos por bosques de eucalipto e 
pinheiros antes de chegarmos a O Pedrouzo. Alojamento. 

Dia 06 - O Pedrouzo - Santiago de Compostela (20 kms) 

Começamos a etapa em O Pedrouzo até à entrada da aldeia, onde se voltamos ao Caminho. 
Atravessamos até Santo Antón, onde começa a ascensão até entrarmos no município de 
Santiago, por bosques de pinheiros e eucaliptos. Ao chegarmos ao cimo, passamos ao lado 
do aeroporto e começamos a suave descida até A Lavacolla. Já no fim de Santiago, nos 
encontramos muito perto do Monte do Gozo, onde podemos avistar a catedral de Santiago. 
Continuamos pelo bairro de São Lázaro até chegarmos à Catedral. Resto do dia livre. 
Alojamento. 

Dia 07 – Santiago de Compostela 

À hora indicada traslado desde o hotel até ao aeroporto. Fim dos nossos serviços.  

DATAS DE INICIO: 
 

Todos os dias de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2018 
 
 
Hotéis previstos ou similares 
Santiago  Gilmirez 3* ( Classe A) / Avenida 1* ( Classe T) 
Resto  Hoteles/Alojamientos rurales com banheiro privativo 
 
 

Preços por pessoa em €uros 
 
Cat T Hostales / Pousadas com banheiro privado 
Cat A Hotéis / Hospedagems rurais com banheiro privado 

 
Número de pessoas               2 pax     3 pax     4pax      Supl.Sgl    Supl.1 pax solo  Supl.MP 
Em duplo  (min 2 pax) Cat T      530        470       452          190              285                   135 
Em duplo ( mín 2 pax) Cat A      650        615       600          250              340                   175 
 
Consulte preços para 1 pax viajando sozinho. 
Preços não válidos para partidas que incluam estadia em Santiago de 20 a 29 de Julho. 
Preços não inclui o guia acompanhante nem transporte durante o caminho 
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Forma de pagamento:  

- A vista 4% de desconto 

- 30% de entrada + 06 x sem juros nos cartões Visa e Máster. 
 

IMPORTANTE: 

** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às 
11hrs. 

*** Valores em EUROS** 

Documentos: 

 Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente 
estado de conservação.   

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos, 
 


