
                      Caminhos Santiago de Compostela 
                                                Espanha  

 
Duração: 10 dias 

 

Data de saída, de Curitiba – PR:   04 setembro 2020. 

 

Itinerário:  Sarría / Portomarín / Palas del Rei / Melide / Arzúa / Pedrouzo / Santiago de Compostela.          
 
 

Com certeza você já deve ter ouvido falar no famoso Caminho de Santiago de Compostela.  

É uma rota secular de peregrinação religiosa, localizado no extremo-oeste da Espanha,  

onde se encontra o túmulo do apóstolo Tiago. 

O Caminho de Santiago possui – em sua maior parte – um aspecto medieval.  

As catedrais góticas e românticas, mosteiros e capelas, castelos e aldeias celtas ao longo do percurso. 

 
 

Valores por pessoa, com base no quarto escolhido: 

- Individual: € 3.165 euros 

- Duplo:   € 2.790 euros 

- Triplo:   € 2.775 euros 
- Taxas de embarque: € 220 euros 
- Aéreo de Curitiba > Guarulhos:  € 140 euros 

- Aéreo de Maringá e Londrina > Guarulhos: € 160 euros. 
 

Formas de Pagamento: 

À vista, não tem desconto. 

Parcelado:   

*.Entrada de 25%, na reserva, em dinheiro, cheque ou transferência bancária. 

Saldo em até 09 vezes no cartão de crédito Visa, Master ou Amex.  

Em cheques ou boleto bancário, porém a última parcela deve ser paga até 30 dias antes do embarque. 

*. Valor da entrada + taxas de embarque + aéreo trechos de Curitiba / Maringá ou Londrina. 

 
 

Nota:   Roteiro para sua peregrinação, com qualidade, segurança e excelentes preços.  
           Programa operado por empresa tradicional, com sede na cidade de Curitiba - Paraná, 
           e muita experiência na prestação de serviços turísticos pelo mundo.  

 
 

Roteiro 
 
1º dia:  BRASIL  >  ESPANHA 

- Dia da viagem. Compareça ao aeroporto com seu passaporte em mãos para embarcar com destino a Espanha. 
Noite a bordo. 
 
2º dia: SANTIAGO DE COMPOSTELA > SARRÍA 

- Chegada ao aeroporto de Santiago, recepção e traslado a Sarría, início dos últimos 100 km do Caminho Francês. 
Acomodação com jantar incluído. 

 
3º dia:  SARRÍA > PORTOMARÍN (22KM) 
- Café da manhã. Logo cedo vamos dar início a caminhada, seguindo a rota pacífica de Sarría a Portomarín, que 
nos levará por pequenas aldeias, paisagens encantadoras e igrejas românicas. No final da etapa (22 km), você 
chegará a Portomarín, que é uma das mais belas aldeias desta parte do caminho. Acomodação com jantar 
incluído. 
 

4º dia:  PORTOMARÍN >  PALAS DEL REI (23KM) 
- Café da manhã. Hoje começaremos a caminhar por uma floresta de pinheiros, e a rota nos levará a muitas 
aldeias pitorescas. A igreja românica mais interessante que você encontrará é Santa María de Castromayor, depois 
de Portomarin. No final da etapa, você chegará a Palas de Rei, uma das paradas mais emblemáticas do Caminho 
Francês. Acomodação com jantar incluído. 
 
 



5º dia: PALAS DEL REI > MELIDE (14KM) 
- Café da manhã. Este dia de caminhada será um pouco mais curto, então teremos tempo para parar e contemplar 
algumas das aldeias pelas quais passaremos no caminho. Uma vez em Melide, é altamente recomendável 
experimentar o polvo tradicional (pulpo em espanhol). Veremos muitas pulperías por aí! Acomodação com jantar 

incluído. 
 
6º dia: MELIDE > ARZÚA (15KM) 
- Café da manhã. Hoje vamos percorrer 15 km de Melide a Arzúa. Vamos aproveitar esse agradável passeio pelas 
áreas rurais da região da Galiza. O que é obrigatório uma vez em Arzúa? Provar o queijo local. Acomodação 
com jantar incluído. 
 

7º dia:  ARZÚA  > PEDROUZO (18KM) 
- Café da manhã. A caminhada nos levará pelas florestas de eucalipto, aldeias encantadoras e pequenos rios. 
Vamos visitar a Capela de Santa Irene, que é uma parada muito comum entre os peregrinos. Acomodação 
com jantar incluído. 
 
8º dia:  PEDROUZO > SANTIAGO (20KM) 

- Café da manhã. Finalmente, chegamos ao último dia de caminhada. Poderemos observar do alto da colina - 
Monte do Gozo, a encantadora cidade de Santiago de Compostela, e sua bela catedral, nosso objetivo final. Vamos 
fazer uma pausa antes de descer, lembrando os melhores momentos de nossa aventura que está prestes a 
terminar. Ao chegar a Santiago, seguimos ao escritório do peregrino para obter sua "Compostela" (certificado de 

peregrinação). Possibilidade de participar da Missa do Peregrino. Acomodação com jantar incluído. 
 
9º dia:  SANTIAGO de Compostela  > BRASIL 

-  Café da manhã e tempo livre. Em horário combinado, traslado ao aeroporto para embarcar em voo de retorno 
ao Brasil. Noite a bordo. 
 
10º dia:  BRASIL 
- Chegada e fim dos nossos serviços nesta programação. 
 
Aproveite para estender a sua estadia na Europa: Mais alguns dias em Santiago de Compostela, conhecer Lisboa e 

Fátima ou ainda Madrid e Barcelona. Estamos a disposição, consulte-nos. 
                   

Serviços incluídos nesta programação: 
- Passagem aérea de Guarulhos-SP para Santiago de Compostela, em classe econômica. 
- Acomodação em casas rurais em quarto com banheiro privativo. 
- Refeições: café da manhã diário + 07 jantares. 

- Traslados de chegada e saída. 
- Transporte de bagagem entre as etapas, limitado a 01 (uma) mala por pessoa de até 20 kg. 

- Guia acompanhante durante todo o caminho. 
- Credencial do Peregrino. 
- Coordenador da Operadora acompanhando o grupo, desde o Brasil. 
- Seguro viagem internacional para todo o período. 

                                                                    Boa peregrinação! 
 

Não está incluso: Extras de caráter pessoal, taxas para retirada de visto consular,  bebidas e refeições não 
citadas, ingressos a parques, monumentos ou museus, telefonemas e nada que não esteja citado como incluído no 
pacote. 
                                                <<<<<<<<<>>>>>>>>>>                                               
 
INFORMAÇÕES PARA O PEREGRINO: 
 
- O Caminho Francês de Santiago de Sarría é uma opção perfeita para quem quer começar as rotas de peregrinação. É ideal para 
quem não quer arriscar tentar um caminho mais difícil, não possui uma altura excessiva ou muitas inclinações. 
- Possui uma infraestrutura muito boa: uma das coisas mais marcantes na rota de Sarría para Santiago é a boa infraestrutura 
que possui, com boas sinalizações, bons lugares para comer e, em geral, toda a atenção que os peregrinos devem exigir. 
- Os monumentos: os monumentos que podemos ver nesta rota de Sarría a Santiago fazem dela uma opção altamente 
recomendada. Para se ter uma ideia, somente em Sarría temos peças impressionantes, como a Torre da Fortaleza ou a igreja de 
Santa Mariña. 
- Clima: Em setembro você encontrará uma temperatura amena. O termômetro fica geralmente em torno de 12 ou 15 graus. A 
primavera é o momento ideal para fazer o Caminho de Santiago a partir de Sarría. De fato, o clima será ameno e os extremos do 
inverno e do verão estarão longe. 

 
A Casa Rural é uma propriedade boutique, normalmente uma antiga fazenda ou grandes casas - chamada 'Pazo'. Essas 
propriedades foram reformadas, respeitando a arquitetura local e os métodos tradicionais de construção da região. Cada casa é 
única. As propriedades foram cuidadosamente restauradas e mantêm o ambiente rural. Você desfrutará de atendimento 
personalizado e o melhor da hospitalidade local, pois geralmente as casas são geridas por famílias locais. Eles geralmente 
servem pratos caseiros usando produtos locais e sazonais. O fenômeno da casa rural e a restauração dessas casas e fazendas 
antigas tiveram um impacto muito positivo em muitas comunidades locais, pois trouxeram nova vida (e visitantes) para áreas 

que estavam fora dos caminhos usuais.             <<<<<>>>>>> 


