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Nova viagem com 3 Caminhadas em Portugal e 4 etapas do Caminho de Santiago de 
Compostela.  

Este é o passeio a pé mais popular do Caminho de Santiago. Perfeito para aqueles que 
procuram capturar a essência do Caminho: uma caminhada agradável, boa comida e 
vinho. Também será uma excelente oportunidade para descobrir os costumes locais, 
conhecer peregrinos companheiros e desfrutar da atmosfera única de tudo! 

Itinerário 

Dia 1 (31/Agosto/2018): Chegada do grupo no aeroporto do Porto 

Tempo livre. Overnight no Porto. 

Dia 2 (01/Setembro/2018): Porto 

Passeio a pé pelas ruas do Porto, vai poder apreciar um pouco mais do dia-a-dia dos seus 
habitantes, os seus hábitos e costumes. Preferimos fazer o percurso a pé, porque só desta 
maneira conseguimos apreciar os seus monumentos e deliciar-se com os mais belos 
tesouros que esta cidade tem para lhe oferecer, sem contar que desta forma vamos poupar 
o ambiente. 

Itinerário: Torre dos Clérigos (opcional: entrada neste monumento), Livraria Lello e 
Irmão, Avenida dos Aliados, Estação de S. Bento, Ponte Luís I, Sé Catedral (opcional: visita 
ao claustro), Bairro da Sé, Ribeira. Almoço livre. Final da tarde prova de azeite e produtos 
portugueses. Aproveite a noite para descobrir a “movida” portuense. Overnight no Porto. 

Dia 3 (02/Setembro/2018): Trilho de São Domingos da Serra 

O nosso dia começa no Monte de São Domingos da Serra, local de beleza única, com uma 
vista magnífica sobre a cidade do Porto, sobre a foz do rio Arda e sobre o rio Douro. Depois 
de desfrutarmos destas belas vistas é altura de iniciarmos a nossa descida até ao Poço do 
Fojo, o primeiro local ligado à extração de carvão que visitaremos durante o dia. De 
seguida é tempo de seguirmos a antiga linha de transporte de carvão atravessando 
algumas das povoações e tentando descobrir alguns dos vestígios destas antigas linhas. Ao 
longo do caminho teremos a companhia do rio Arda, enquanto descobrimos as magníficas 
paisagens das suas margens, até chegarmos à ponte centenária de Pedorido. O nosso 
percurso termina nas minas de Pedorido, com um lanche para ganhar energias. 
Dificuldade: Fácil / Moderada. Distância: 9km. Desnível: 330m. Duração: 1/2 dia. 
Overnight no Porto. 
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Dia 4 (03/Setembro/2018): Trilho da Lomba 

O nosso dia começa em Areja, na Lomba, com uma excelente vista sobre o rio Douro. 
Depois de algumas informações sobre o local é altura de partirmos à descoberta desta bela 
freguesia. O nosso primeiro ponto de paragem é a praia da Lomba, local de grande atração 
turística no Verão. Partimos de seguida em direção à aldeia da Lomba e até chegarmos a 
Pé de Moura, localidade com alguns pescadores ainda no ativo. Aí poderemos visitar o belo 
palco flutuante em pleno Rio Douro. Para o caminho de regresso estão reservadas algumas 
das mais belas paisagens do interior da freguesia, com um lanche para ganhar energias. 
Dificuldade: Fácil / Moderada. Distância: 9 km. Duração: 1/2 dia. Overnight no Porto. 

Dia 5 (04/Setembro/2018): Caminhada no Douro 

O que propomos para este dia é que se juntem a nós à Descoberta de alguns dos mais belos 
tesouros do Douro… Depois de uma viagem de cerca de 1h30, o nosso dia começa em 
Samodães, com uma excelente vista sobre o rio Douro e sobre a cidade da Régua. 
Começamos, então, a descida até ao rio Douro passando pela aldeia de Samodães e até 
entrarmos pela primeira vez nas vinhas… Continuando a descida até ao rio teremos 
sempre como companhia as vinhas, oliveiras, figueiras, entre outras árvores. A nossa 
caminhada continua até chegarmos à cidade da Régua desfrutando da bela paisagem do 
Douro. Chegados à Régua é tempo de ganhar energias com um retemperador almoço. 
Depois do almoço é tempo de percorrermos alguns dos mais belos caminhos da região até 
chegarmos à estação de comboios do Pinhão, famosa pelos seus painéis de azulejos. Para 
finalizar o dia é tempo de visitarmos uma quinta produtora de vinho de Porto, onde 
teremos tempo para provar este magnífico néctar.  

Uma forma excelente de conhecer o Douro, Património Mundial da 
Humanidade…Duração: 1 dia. Overnight no Porto. 

Dia 6 (05/Setembro/2018): Braga e Guimarães 

Visita guiada na cidade de Braga conhecida como a Roma de Portugal leva-nos a sentir a 
força do Sagrado na mais antiga Catedral do país. Almoço livre. Na parte da tarde 
visitamos o Santuário do Bom Jesus, para finalizar o dia visitamos a cidade berço da 
nacionalidade portuguesa – Guimarães (Opcional: entrada na Sé de Braga e Paço dos 
Duques). Overnight em Braga. 

Dia 7 (06/Setembro/2018): Póvoa de Varzim  

Deixamos o último dia da viagem para um belo passeio na praia. Vamos até Póvoa de 
Varzim para fazer o Caminho Português da Costa. Um passeio com menor grau de 



Caminhadas em Portugal até Santiago de Compostela 

ECO TRILHA VIAGENS E TURISMO  

 

 

3 

dificuldade, que servirá para apreciar a paisagem, aprender a cultura da pesca em Portugal 
e sentir o cheiro de maresia. Overnight em Braga. 

Dia 8 (07/Setembro/2018): Braga – Redondela – Pontevedra • 18km 

Damos início ao Caminho de Santiago Português. Partimos de Braga para Redondela. A 
partir desta localidade iniciamos a pé até Santiago de Compostela. Caminhamos por 
estradas secundárias até alcançar o Alto da Lomba, um local dominado por uma excelente 
paisagem sobre a Ria de Vigo. Segue-se Arcade, conhecida por ter as melhores ostras da 
Galiza e Ponte Sampaio. Pelo meio cruzamos uma extensa ponte medieval por onde passa 
o rio Verdugo e atravessamos um aglomerado de ruelas que nos conduz a um dos troços 
mais bonitos do Caminho: a velhíssima calçada pela qual subimos a encosta da Canicouba 
até Cacheiro. Terminamos a nossa primeira do Caminho em Pontevedra, para um 
merecido descanso. Overnight em Pontevedra.  

Dia 9 (08/Setembro/2018): Pontevedra – Caldas de Reis • 23km 

Iniciamos a caminhada no centro histórico de Pontevedra até à milenária ponte de O 
Burgo sobre o rio Lérez. O caminho é largo e de piso fácil embalado numa paz conventual. 
Aqui começam a surgir os primeiros cruzeiros, alguns preciosamente esculpidos, que 
provam estarmos no caminho certo para Santiago. Entramos em Caldas de Reis pela igreja 
de Santa Maria, junto à ponte do rio Umia, local de eleição desta cidade termal. Overnight 
em Caldas de Reis. 

Dia 10 (09/Setembro/2018): Caldas de Reis – Padron • 19km 

Mais um dia de caminhada fácil! Deixamos Caldas de Reis através da ponte medieval do 
rio Bermaña e seguimos por um caminho que nos leva até à povoação de Cruceiro, num 
percurso inesquecível entre bosques e prados. Passamos junto à Igreja de Santa Maria de 
Carracedo e atravessamos uma paisagem particularmente exuberante, ao longo da 
vertente do rio Valga seguindo até S. Miguel de Valga, de onde seguimos até Pontecesures. 
Depois de passar o rio Ulla chegamos a Fonte do Carmo, frente à qual se fez a transladação 
do corpo de Santiago. Termina aqui a nossa caminhada em Padron. Overnight em Padron.  

Dia 11 (10/Setembro/2018): Padron – Santiago • 25km 

Último dia de caminhada! Deixamos Padron e seguimos para norte até à Colegiade de 
Santa Maria de Iria Flávia, antiga sede episcopal até ser mudada para Santiago de 
Compostela. Em rua de Francos encontra-se a etapa mais bonita de toda a viagem, um 
resto de uma estrada romana dentro de um magnífico bosque. Algumas horas depois já 
conseguimos avistar Santiago de Compostela por O Milladoiro. Mas a caminhada ainda 



Caminhadas em Portugal até Santiago de Compostela 

ECO TRILHA VIAGENS E TURISMO  

 

 

4 

não terminou ainda temos mais 5 km até a famosa Praça do Obradoiro e a Catedral onde o 
Apóstolo nos aguarda. Overnight em Santiago de Compostela.  

Dia 12 (11/Setembro/2018): Regresso para Portugal 

Regressamos para Portugal depois da missa do peregrino. Overnight no Porto. 

Dia 13 (12/Setembro/2018): Aeroporto do Porto 

Depois do pequeno-almoço transporte até o aeroporto. 

Hotéis (ou similares) 

Porto Trindade Hotel  
Hotel Mercure Braga Centro 
Hotel Rías Bajas (Pontevedra) 
Sena Hotel (Caldas del Reis) 
Scala Hotel (Padron) 
Hotel Universal (Santiago de Compostela) 

Preços 

Por pessoa: 1999€ em quarto duplo. 

Notas 

• Número mínimo: 2 pessoas; 
• Número máximo: 12 pessoas; 
• Preço válido para 2018. Exceto nos feriados nacionais, Carnaval, Páscoa, Natal e 

Passagem de Ano. 
• Suplemento Quarto Single: 468€; 
• O roteiro poderá se alterado de acordo com as condições climáticas e/ou por 

motivos alheios a nossa vontade. 
• Nota: Reservamos o direito de mudar de hotel com base na disponibilidade e 

preços. 

Inclui 

• Transfer Aeroporto – Hotel – Aeroporto; 
• Alojamento em quarto duplo com pequeno-almoço/café da manhã incluído; 
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• City tour em Braga, Porto e Guimarães; 
• Prova de azeite e produtos portugueses; 
• 1 Prova de vinhos; 
• 3 Almoços ou picnic; 
• Acompanhamento com monitores locais durante as caminhadas (lanches durante as 

trilhas); 
• Transporte de bagagens entre alojamentos – 4 etapas do Caminho de Santiago de 

Compostela (1 mala até 20 kg); 
• Transfer Santiago de Compostela para Porto; 
• Credencial do Peregrino;  
• Acompanhamento com guia local e transfer privativo (carro/van); 
• Alimentação mencionada no itinerário. 

Não Inclui 

• Voo; 
• Seguro de viagem; 
• Bebidas e refeições, não especificadas; 
• Atividades indicadas no programa como opcional; 
• Entrada de museus e monumentos não mencionados no itinerário 
• Telefone e despesas pessoais. 

 

 


