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Termin: 
05-15.10.2023 r.
Transport: samolot

Santiago de
 Compostela

Szlak zaczyna swój bieg od Katedry Sé w Porto, prowadząc
krętymi uliczkami miasta kieruje bezpośrednio wzdłuż
wybrzeża, nad Ocean. Przechodząc przez miejscowości, które
są za razem miejscem odpoczynku: Povoa de Varzim;
Marinhas. Vianha do Castelo portowe miasto, oferujące
niezwykle malownicze nadmorskie obrazy oraz długie
piaszczyste plaże. Caminha odcinek do tej miejscowości
prowadzi głównie przez wioski i niedługi odcinek przez las. Jest
to miasteczko położone u ujścia rzeki Minho. Bardzo blisko
granicy z Hiszpanią. Jest to ostatnia miejscowość w Portugalii.
Następnie dotrzemy do Mougas; Bayona by trafić do Vigo,
które położone jest w Galicji nad zatoką Ria de Vigo. Szlak
prowadzi początkowo wybrzeżem wzdłuż Oceanu
Atlantyckiego, przed samym Vigo droga zmienia się na tereny
przemysłowe. Trasa do Redondela oferuje przepiękne widoki
na wybrzeże Rias Baixas a to dzięki trasie która prowadzi po
zboczach nadbrzeżnych wzgórz. Szlak do Pontevedra prowadzi
Cię przez średniowieczny most Ponte Sampaio nad rzeką
Verdugo i tereny zielone. Do Caldas de Reis będziesz podążał
zaś doliną rzeki Lerez aż do San Mauro. Dalsza trasa jest
prosta. Zobaczysz wiele tradycyjnych galicyjski kamiennych
krzyży, romańskie kościoły i kaplice.Trasa do Padrón wiedzie
przez lasy i łąki. To właśnie tutaj można poznać niezwykły
lokalny przysmak, papryczki zazwyczaj o łagodnym lekko
słodkawym smaku, Pimientos de Padrón.  Z Padrón jest
ostatnia prosta do Santiago de Compostela czyli celu
wyprawy jakim jest Katedra.

 

Opis wycieczki 
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10x śniadań oraz  10x kolacji w regionalnej restauracji

Wyżywienie

Zakwaterowanie
W hotelach 3, 4*
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DZIEŃ 1 / POLSKA –PORTUGALIA
Zbiórka na hali odlotów, na lotnisku, odprawa bieltowo-bagażowa. Przylot do Portugalii, do
Porto. Czas wolny w Porto. Przejazd do Caminha, następnie przepłynięcie statkiem do
miejscowości A Guarda. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, spotkanie z przewodnikiem i
omówienie trasy oraz zasad wędrówki pieszej do Santiago de Compostela. Obiadokolacja,
nocleg. 

PROGRAM

DZIEŃ 2 / A Guarda – Oia 

 DZIEŃ 3 / Mougas – Ramallosa 

DZIEŃ 4 / Ramallosa – Vigo 

Śniadanie, rozpoczęcie wędrówki z wioski rybackiej A Guarda. Udajemy się na północ, gdzie
czekają nas wspaniałe widoki. Następnie podążamy przez miasteczko wzdłuż wybrzeża,
przez las i drogami asfaltowymi do małej, ale atrakcyjnej miejscowości nadmorskiej Oia, w
której znajduje się 12-wieczny klasztor. Obiadokolacja, nocleg

Śniadanie, rozpoczęcie tego dnia wędrówki w wiejskim krajobrazie wśród rozproszonych
domów i kilku wiosek, potem przejście w góry, w kierunku Baiona. Ten odcinek trasy
przebiega wśród postrzępionych wzgórz. Następnie zejdziemy do pięknego kurortu Baiona.
Dalej, po pokonaniu 2 km dotrzemy do miejsca dolelowego - Ramallosa z przepięknym
rzymskim mostem. Obiadokolacja, nocleg.

Śniadanie, dalsza trasa. Zamieszkane przedmieścia Baiona-Ramallosa płynnie prowadzą nas
w tereny wiejskie, poprzez rozproszone wioski, pomiędzy leśnymi zagajnikami. Przejdziemy
krótką drogą rzadko uczęszczaną, gdzie kończą się  wioski, poprzedzające Vigo.
Przechodząc przez Park Castrelos znajdziemy się na obrzeżach miasta. Obiadokolacja,
nocleg.
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DZIEŃ 5 / Vigo – Redondela / Arcade de Riba 
Śniadanie. Opuszczamy miejscowość Vigo, przechodząc przez główną ulicę handlową i
podążamy długą drogą wiodącą między cichymi górskimi wioskami. Po kilkunastu kilometrach
domy ustępują drzewom i widokom pływających farm małży i wysp Ges, zanim zejdziemy do
Redondela. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6 /  Redondela-Pontevedra lub Arcade – Pontevedra 
Śniadanie. Początkowo przejedziemy w górę przez las, a następnie zejdziemy do Arcade - miasta
nad rzeką, znanego ze swoich ostryg. Starożytne, brukowane ścieżki poprowadzą nas przez las, a
malownicze obejście poprowadzi nas ku rzece Tomeza. Centrum historyczne Pontevedry, to
labirynt nastrojowych placyków z barami tapas. Obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7 / Pontevedra-Caldas de Reis 
Śniadanie. Zaczynamy ten etap wędrówki  w historycznym centrum Pontevedry, idąc ze starego
miasta do milenijnego mostu O Burgo, nad rzeką Lerez. Kontynuujemy marsz poprzez piękną
dolinę rzeki Gandry, a naszym celem jest San Mauro. Stąd ścieżka staje się szersza, a krocząc nią
możemy cieszyć się cichą i spokojną atmosferą. Na tym etapie marszu zobaczymy pierwsze
krzyże, niektóre wspaniale rzeźbione. Dalej wejdziemy do Caldas de Reis obok kościoła Santa
Maria, gdzie w pobliżu mostu nad rzeką Umia, następuje zakończenie wędrówki. Obiadokolacja,
nocleg.

DZIEŃ 8 / Caldas de Reis-Padrón 
Śniadanie. Opuszczamy Caldas de Reis, idąc czarującymi odcinkami dalszej drogi, przez
średniowieczy most nad rzeką Bermaną i wchodzimy na ścieżkę wiodącą nas do wioski Cruceiro,
na niezapomniany odcinek przez lasy i łąki. Przechodzimy w pobliżu kościoła Santa Maria de
Carracedo, a następnie przemierzymy wyjątkowo bogaty krajobraz nad brzegami rzeki Valga,
idąc do S. Miguel de Valga, skąd zmierzamy do Pontecesures. Po przekroczeniu rzeki Ulla
docieramy do Padron, miejsca, w którym zgodnie z legendą zacumował kamienny okręt z ciałem
Apostoła Jakuba (Santiago). Tutaj kończymy nasz dzień wędrówki. Obiadokolacja, nocleg.

PROGRAM
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Śniadanie, zaczynamy ostatni etap wędrówki, opuszczając Padrón i kierujemy się na północ, w
kierunku kościoła Santa Maria de Iria Flavia. Wędrujemy przez galicyjskie wioski do wspaniałego
sanktuarium Nossa Senora da Escravitute.
Idąc szerokimi ulicami i wąskimi przejściami na skróty, docieramy do Rua de Francos. W Agro
dos Monteiros możemy w końcu dostrzec wieże katedry w Santiago. Po przekroczeniu rzeki Sar
idziemy przez przedmieścia do bramy Faxeira, która stanowi wejście na Drogę Portugalską
biegnącą przez to wiekowe miasto. Przez labirynt ulic zmierzamy do katedry św. Jakuba na
placu Obradoiro  – Santiago de Compostela. Zakwaterowanie. Obiadokolacja, nocleg.

Dzień 10 / Santiago de Compostela 

Dzień 11 / Santiago de Compostela –Porto (autokarem), 230 KM

Śniadanie, wykwaterowanie, przejazd na lotnisko w Porto. Odprawa biletowo – bagażowa,
przelot do Polski. Zakończenie pielgrzymki. 

Dzień 9 / Padrón – Milladoiro –Santiago de Compostela 

Śniadanie. Cały dzień w Santiago de Compostela poświęcamy na modlitwę - czas wolny. O
godz.12.00 msza św. Obiadokolacja, nocleg.

PROGRAM
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CENA OBEJMUJE
Przelot samolotem 
Bagaż główny 23 kg oraz podręczny 8kg
Transport komfortowym busem lub autokarem na terenie Portugali, trasa przejazdu: pierwszego
dnia: lotnisko w Porto – A Guarda; ostatniego dnia: Santiago de Compostela – lotnisko w Porto
Transport bagażu na trasie marszu 1 szt./ osobę
10 noclegów w hotelach
10 śniadań, 10 obiadokolacji
Ubezpieczenie KL, NNW z chorobami przewlekłymi, obejmujące wędrówki górskie
Realizację w/w programu
Przewodnika z jęz. polskim 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/osobę
Turystyczny Fundusz Pomocowy 10zł/osobę (w przypadku rezygnacji nie podlega zwrotowi)

DODATKOWO PŁATNE
Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji 3% lub 6% (możliwość zakupienia w biurze)
Napoje do obiadokolacji 
Ewentualne koszty wstępów do obiektów po drodze, dodatkowe posiłki niż te wymienione 

      w programie

CENY
1500 PLN + 960 EURO
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ZAKWATEROWANIE
Hotel Eli Mar *3 lub inny
Hotel Glasgow *3 lub inny
Hotel - Pazo Pias 3* lub inny
Hotel Atlantico 3* lub inny
Hotel Duarte 3* lub inny
Hotel Dabarca 3* lub inny
Hotel Sena 3* lub inny
Hotel Scala 3* lub inny
Hotel Alda Avenida 3* lub inny

DODATKOWE INFORMACJE
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie 
Wyjazd na dowód osobisty 
Noclegi w hotelach, w pokojach 2,3 osobowych
Cała liczba kilometrów przejścia trasą Camino obejmuje około 160 km wędrówki pieszej 
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Należy posiadać odpowiednie obuwie na czas wędrówki, a także odzież. Ponieważ w tym
okresie pogoda może być zmienna, należy być przygotowanym na zmienną aurę, spadek
temperatury również w ciągu dnia, a także deszcze
Podczas wędrówki, grupa ma zorganizowany transfer bagażu, 1 szt. bagażu na osobę
Idąc pieszo należy codziennie wypijać dużą ilość płynów, aby nie doprowadzić do
odwodnienia organizmu 
Na dwa tygodnie przed wylotem zostanie utworzona grupa na WhatsApp
Idąc pieszo należy codziennie wypijać dużą ilość płynów, aby nie doprowadzić do
odwodnienia organizmu 
Minimalna liczba uczestników to 18 osób
Istnieje możliwość podzielenia grupy podczas noclegów na trasie, co jest zależne od liczby
osób uczestniczących w wędrówce 
Szczegółowe informacje dotyczące wędrówki zostaną przesłane na miesiąc przed wylotem.

DODATKOWE INFORMACJE


