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Apresentacão do projeto Loci Iacobi

As atividades que este projeto desenvolve são:
•

Presentation Loci Iacobi project

Este projeto de dimensões transnacionais cobre uma
grande área geográfica da Europa. Surge como continuação do Loci Iacobi para consolidar o Caminho de
Santiago como o itinerário cultural mais importante
da Europa, de grande valor histórico, através da troca
de experiências, promoção e dinamização turística e
cultural dos territórios envolvidos no projeto. (Le Puy,
Junta de Galiza, Namur, Vila Pouca de Aguiar, Município de Asis, Viajes Viloria e Le Puy Hotels).

Este projeto também almeja contribuir significativamente para um maior envolvimento das PMEs
e a sustentabilidade dos percursos do Caminho de
Santiago através da criação de critérios e seleção de
qualidade para todos os parceiros.
One of the main goals of the Loci Iacobi 2 is the
startup of a unique European Brand that identifies
all the routes of the St. James way, its services and
touristic equipment in order to make possible its

Gestão de Projetos: inclui ações relacionadas com
a direção do projeto, monitorizando e coordenando as atividades do parceiro através da organização de comités de direção e o desempenho de
todas as atividades operacionais para garantir o
sucesso do projeto.

•

Criação e implementação de uma marca europeia para o Caminho de Santiago para fornecer
uma identidade aos diferentes percursos de
peregrinação num contexto internacional.

•

Desenvolver e implementação de uma plataforma eletrónica para o Caminho de Santiago

This project of transnational dimensions covers a
great European geographic area. It appears as continuation of the Loci Iacobi in order to consolidate
the St. James Way as the most important European
Cultural itinerary of high historical value, through the
experiences exchange, promotion and touristic and
cultural dynamization of the territories involved on the
project.(Lee Puy, Junta de Galicia, Namur, Villa Pouca
de Aguiar, Municipalidad de Asis, Viajes Viloria y Le
Puy Hotels).

Um dos principais objetivos do Loci Iacobi 2 é o início
de uma marca europeia única que identifique todos
os percursos do caminho de Santiago, os seus serviços
e equipamento turístico para tornar possível a sua
comercialização como um produto turístico, coerente
e altamente competitivo na Europa
6

Projeto Piloto: pacote turístico Caminho de Santiago para a criação, comercialização e distribuição
de novos produtos turísticos relacionados com os
percursos de peregrinação através do Caminho
de Santiago como um produto turístico com valor
acrescido.

•

Encontros e seminários de trabalho de grupo e
troca de boas práticas. Cada parceiro pode selecionar entendidos no tema que será discutido nos
encontros para levar a cabo trocas profissionais
para identificar as boas práticas relacionadas com
o tópico de cada seminário.

The activities this project develops are:

O caminho de Santiago é atualmente reconhecido
como o itinerário cultural da Europa pelo Instituto
Europeu dos Itinerários Europeus e classificado como
Património da Humanidade pela UNESCO. O objeto
do projeto Loci Iacobi 2 é desenvolver os diferentes
percursos que constituem os caminhos de Santiago
como um produto turístico e consolidá-los através da
criação e promoção de novos conteúdos e meios de
comunicação que atinjam diferentes públicos (peregrinos tradicionais, Turismo religioso, ciclistas e turismo
de natureza) e os diferentes segmentos da população
(incapacitados, jovens e idosos …)
The St. Jams way is recognized nowadays as cultural
European itinerary by the European Insititute of
Cultural Itineraries and classified as Human Heritage
by the UNESCO. The Loci Iacobi 2 project object is to
develop the different routes that form the St. James
ways as a touristic product and consolidate them
through the creation and promotion of new contents
and ways of communication reaching to the different
publics (traditional pilgrims, religious tourism, cyclists
and nature tourism) and the different population
segments (handicapped, young and old people).

•

commercialization as a touristic product, coherent and
highly competitive in Europe.
This project also aims to contribute significantly to a
greater involvement of SMEs and the sustainability
of the St. James Way routes by the establishment of
quality criteria and selection for all partners.

como uma ferramenta de distribuição e comercialização dos percursos como um produto turístico
temático.
•

Produção e edição dos “Guias turísticos de
peregrinação”. Este é um conjunto de brochuras
cujo objetivo é fornecer informação aos turistas
decididos a fazer um dos diferentes percursos
do caminho de Santiago, também disponível no
website para download.

•

Project Management: Include actions related
with the direction of the project, monitoring and
coordination of the partners activities by the
organization of steering committees and the
performance of all operational activities in order to
ensure the success of the project.

•

Creation and implementation of a European
brand for the St. James Way to provide identity
to the different pilgrimage routes on an international context.

•

Develop and implementation of one electronic
platform to the St. James Way as a tool of
distribution and commercialization of the routes
as a thematic touristic product.

•

Production and edition of the “Touristic pilgrimage guides”. These are a set of brochures
whose aim would be offer information to the
tourists decided to do one of the different routes
of the St. James way, also available on the web
site for their download.

•

Pilot Project: Touristic package St. James Way for
the creation, commercialization and distribution
of new touristic products about the pilgrimage
routes through the St. James Way as one added
value touristic product.

•

Meetings and seminars of in groupworking
and exchange of good practices.Each partner
may select experts on the topic that will take part
on the meetings in order to carry out professional
exchanges to identify the good practices related
to the topic of each seminar.

Loci Iacobi
The Saint James Ways as mean of European sustainable tourisme
development Agreement N° SI2.647947
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Apresentação de Viajes Viloria – Galicia Incoming Services
DMC (Destination Management Company)
Presentation of Viajes Viloria - Galicia Incoming Services
Somos um operador turístico que oferece serviços de excursão desde 1992, especializado em passeios e viagens no Caminho de Santiago, Espanha Verde, e cidades Património da Humanidade. Os nossos escritórios principais encontram-se em Santiago
de Compostela e representam operadores turísticos da Europa, América e Ásia.

SERVIÇOS / SERVICES
•

Centro de marcação on-line para acomodação, restaurantes, viagens de um dia e visitas guiadas.

•

Serviço de apoio ao cliente em 7 línguas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, português e japonês.

•

Quartos garantidos em hotéis em Santiago, na Galiza e ao longo do Caminho de Santiago.

•

Aluguer de viaturas. / Rent a car, van and buses.

•

Serviços de transfere para grupos e singles / Transfer services for groups and singles.

•

Guias turísticos oficiais e mensageiros / Official tourist guides and couriers.

•

Restaurantes especializados para grupos / Specialized restaurants for groups.

On-line booking center for accommodations, restaurants, one day trips and guided tours.

Customer service in 7 languages: English, Spanish, French, Italian, German, Portuguese and Japanese.
Guaranteed Rooms in hotels establishments in Santiago, Galicia and along The St. James Way.

We are a Tour operator that is offering incoming services since 1992, specialized in
tours and journeys of the St. James Way, Green Spain, and World Heritage Cities. Our
central offices are located in Santiago de Compostela and represent Tour operators
throughout Europe, America and Asia.
Dentro do nosso programa, salientamos os seguintes, entre outros:
Within our program, we emphasize the following among others:

GRUPOS / GROUPS
•

Caminho Francês com partidas de: Paris-Lourdes, Madrid, Barcelona, Pamplona, e Bilbao / The French

•

Caminho do Norte a partir de Bilbao - San Sebastian / The Northern Way from Bilbao - San Sebastian.

•

Caminho Português a partir de Lisboa – Fátima / The Portuguese Way from Lisboa – Fatima.

•

Caminho de Santiago – Cidades Património da Humanidade / The St. James Way - World Heritage

•

Caminho do Sudoeste a partir de Sevilha / The Southeast Way from Sevilla.

Way with departures from: Paris-Lourdes, Madrid, Barcelona, Pamplona, and Bilbao.

Cities.

SINGLES / SINGLES
•

Viagens temáticas curtas: gastronomia, turismo de aventura, ornitologia, náutica.

•

Partidas organizadas do Caminho de Santiago para singles “BONO IACOBUS”: O Caminho Francês, o
Caminho Português, o Caminho do Sudoeste, o Caminho do Norte, Finisterra – Caminho de Muxía, Caminho
Primitivo, Caminho Inglês – Alternativa A Coruña, Caminho Inglês – Alternativa Ferrol.

Thematic short trips: gastronomy, adventure tourism, ornithology, nautical.

Organized departures of the St. James Way for singles “BONO IACOBUS”: The French Way, the Portuguese Way, Southeast Way, Northern Way, Fisterra – Muxía Way, Primitive Way, English Way – Alternative A
Coruña, English Way – Alternative Ferrol.

•

Viagens de um dia a partir de Santiago: Santiago, Costa da Morte – Finisterra, Rias Baixas, A Corunha –
Ferrol - Betanzos, Ribeira Sacra, Mariña Lucense, Portugal – Sul da Galiza, Lugo – O Caminho de Santiago,
Denominações de origem dos vinhos da Galiza, etc.

One day trips from Santiago: Santiago, Costa da Morte – Finisterre, Rías Baixas, A Coruña –Ferrol- Betanzos, Ribeira Sacra, Mariña Lucense, Portugal – Southern Galicia, Lugo – The St. James Way, Denominations
of origin of wines from Galicia, etc.
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•

Visitas Guiadas / Guided tours.

Informações / Information
VIAJES VILORIA - GALICIA INCOMING SERVICES
Titulo Lic. XG 146 – Mayorista- Minorista / Wholesaler – Retailer
DMC (Destination Management Company)
C/ Cardenal Payá 1-3, 2º Izqda.
(15703) Santiago de Compostela
España
Telf / Phone 902 190 160 / (+34) 981 56 85 21
Fax. (+34) 981 57 69 51
Email. info@galiciaincoming.com
Skype. Galicia.Incoming
www.galiciaincoming.com
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CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

O Caminho de Santiago a partir de Ronceveaux
The St. James Way from Ronceveaux
16 dias / 15 noites

14 etapas / 796 Km

16 days / 15 nights

14 stages / 796 Km

CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

Programa / Program

O percurso a partir de Roncesvalles, ponto de passagem onde a história e a lenda converge, e uma área florestal
fantástica localizada nos Pirenéus de Navarra. Começa perto dos Pireneus e atravessa o mítico “Caminho Francês”, passando por Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Lion, Astorga, Ponferrada
e todo o caminho pelo interior do território Galego. É o caminho mais longo com 14 etapas, 296 km em 16 dias e
15 noites. A experiência para o peregrino que tem tempo suficiente e a estrutura para encarar este grande desafio
será inesquecível, com uma complete visão do património cultural e monumental que tem sido conservado ao
longo do Caminho de Santiago desde a época medieval.
The route from Roncesvalles, crossing point where history and legend converge, and an amazing forested area
located on the Navarre Pyrenees. it begins close to the Pyrenees and goes through the mythical “French Way”,
passing by Pamplona, Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada and the
whole way inside the Galician territory. It is the longest way with 14 stages, 296 km in 16 days and 15 nights.
The experience for the pilgrim who has time enough and the shape to cover this big challenge would be unforgettable, with a complete vision of the cultural and monumental heritage that has been conserved along the St.
James Way from the deep middle ages.

a garrafa, aloquete e campainha. Estão incluídos
custos de entrega da bicicleta no primeiro hotel
do programa e devolução à agência de aluguer
em Santiago de Compostela. Serviços opcionais:
mala de viagem para o selim, ajuste ao pé sem fitas,
dispositivo Android com GPS e serviço de recolha
da bicicleta no hotel em Santiago.

Preço por pessoa
em quarto duplo: 1.400 €
Suplemento
em quarto single: 360 €
Price per person
Double room: 1.400 €

Bicycle rental for 14 stages and basic accessories:
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for
the saddle. All the bikes includes pannier rack,
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the
bike to the first hotel of the program and return
to the rental office in Santiago de Compostela
are included. Optional services: travel bag for the
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

Suppl. Single room: 360 €

O preço inclui / The price includes
•

15 noites de acomodação em hotéis de 2** / 3***
no final da etapa.

15 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels
at the end of stage.

•
•

Meia pensão (pequeno-almoço e jantar).
Half Board (Breakfast and dinner)

Jantar típico com produtos da região num restaurante
perto do hotel em: Pamplona, Burgos, Lion e Santiago.

Typical dinner of products of the area in a restaurant close to the hotel in: Pamplona, Burgos, León
and Santiago.

•
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Aluguer de bicicleta para as 14 etapas e acessórios
básicos: bolsas para a bicicleta, kit de ferramentas,
capacete e cobertura em gel para o selim. Todas
as bicicletas incluem porta bagagens, suporte para

•

IVA espanhol / Spanish Vat.

Serviços opcionais / Optional Services
•

Transporte privado dos participantes para o ponto
de partida.
Private transfer of the participants to the
start point.

Dia 1 / Day 1: Chegada a Ronceveaux pelos seus
próprios meios. Jantar e acomodação em Ronceveaux.
Arrival to Ronceveaux on your own. Dinner and
accomodation in Ronceveaux.

Dia 2 / Day 2: Etapa 1, Ronceveaux – Pamplona (41.9 km).
Jantar e acomodação em Pamplona.
Stage 1: Ronceveaux – Pamplona (41.9 km). Dinner
and accommodation in Pamplona.

Dia 5 / Day 5: Etapa 4, Logroño – Santo Domingo de la
Calzada (57 km).
Jantar e acomodação em Santo Domingo de la Calzada.

Stage 4: Logroño – Santo Domingo de la Calzada (57
km). Dinner and accommodation in Santo Domingo de
la Calzada.

Dia 6 / Day 6: Etapa 5, Santo Domingo de la Calzada –
Burgos (68 km). Jantar e acomodação em Burgos

Dia 7 / Day 7: Etapa 6, Burgos – Frómista (73 km).
Jantar e acomodação em Frómista.

Almoço ou serviço de picnic durante o Caminho.

Stage 6: Burgos – Frómista (73 km). Dinner and
accommodation in Frómista.

•

Transporte de bagagem / Luggage transfer.

Dia 8 / Day 8: Etapa 7, Frómista – Sahagún (67 km).
Jantar e acomodação em Sahagún.

Lunch or picnic service during the Way.

Stage 10: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and
accommodation in Ponferrada.

Stage 3: Estella – Logroño(49 km). Dinner and accommodation in Logroño.

•

Bike collection at the hotel in Santiago

Dia 11 / Day 11: Etapa 10, Astorga – Ponferrada (54
Km). Jantar e acomodação em Ponferrada.

Dia 4 / Day 4: Etapa 3, Estella – Logroño (49 km).
Jantar e acomodação em Logroño.

Recolha da bicicleta no hotel em Santiago.

Stage 8: Sahagún – León (67 km). Dinner and accommodation in León.

Stage 9: León –Astorga (44 Km). Dinner and accommodation in Astorga.

Stage 2: Pamplona – Estella (44km). Dinner and
accommodation in Estella.

•

Dia 9 / Day 9: Etapa 8, Sahagún – Lion (67 km).
Jantar e acomodação em Lion.

Dia 10 / Day 10: Etapa 9, Lion – Astorga (44 Km).
Jantar e acomodação em Astorga.

Dia 3 / Day 3: Etapa 2, Pamplona – Estella (44km).
Jantar e acomodação em Estella.

Stage 5: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (68
km). Dinner and accommodation in Burgos.

Stage 7: Frómista – Sahagún(67 km). Dinner and
accommodation in Sahagún.

Dia 12 / Day 12: Etapa 11, Ponferrada – O Cebreiro
(56 Km). Jantar e acomodação em O Cebreiro..
Stage 11: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner
and accommodation in O Cebreiro.

Dia 13 / Day 13: Etapa 12, O Cebreiro – Sarria (46
Km). Jantar e acomodação em Sarria..
Stage 12: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and
accommodation in Sarria.

Dia 14 / Day 14: Etapa 13, Sarria – Melide (75 Km).
Jantar e acomodação em Melide.

Stage 13: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and accommodation in Melide.

Dia 15 / Day 15: Etapa 14, Melide – Santiago (54 Km).
Jantar e acomodação em Santiago.
Stage 14: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and
accommodation in Santiago.

Dia 16 / Day 16: Pequeno-almoço e final dos serviços.
Breakfast and end of the services.

Organizado pela / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

Caminho de Santiago a partir de Pamplona / The St. James Way from Pamplona
15 dias / 14 noites

13 etapas / 754 Km

15 days / 14 nights

13 stages / 754 Km

Preço por pessoa
em quarto duplo: 1.320 €
Suplemento
em quarto single: 340 €
Price per person
Double room: 1.320 €
Suppl. Single room: 340 €

O preço inclui / The price includes
•

14 noites de acomodação em hotéis de 2** / 3***
no final da etapa.

14 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels
at the end of stage.

•
•

Meia pensão (pequeno-almoço e jantar).

Este programa inicia-se em Pamplona, 4ª etapa e
primeira cidade do Caminho Francês, onde o visitante
pode descobrir os templos e as ruas medievais. O
Caminho de Santiago atravessa a parte mais antiga de
Pamplona, o seu centro histórico. Este pacote inclui
13 etapas, 754 km em 15 dias, 14 noites, atravessando
Estella, Logroño, Santo Domingo de la Calzada,
Burgos, Lion, Astorga, Ponferrada e todo o caminho
pelo interior do território Galego.
This program begins in Pamplona, 4th stage and the
first city of the French Way, where the visitant may
discover the temples and medieval streets. The St.
James Way goes thorugh the elder part of Pamplona,
its historical center. This package includes 13 stages, 754 km in 15 days, 14 nights, crossing Estella,
Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León,
Astorga, Ponferrada and the whole way inside the
Galician territory.

Half Board (Breakfast and dinner)

Jantar típico com produtos da região num restaurante perto do hotel em: Pamplona, Burgos, Lion
e Santiago.

Aluguer de bicicleta para as 13 etapas e acessórios
básicos: bolsas para a bicicleta, kit de ferramentas,
capacete e cobertura em gel para o selim. Todas
as bicicletas incluem porta bagagens, suporte para
a garrafa, aloquete e campainha. Estão incluídos
custos de entrega da bicicleta no primeiro hotel
do programa e devolução à agência de aluguer em
Santiago de Compostela. Serviços opcionais: mala
de viagem para o selim, ajuste ao pé sem fitas,
dispositivo Android com GPS e serviço de recolha
da bicicleta no hotel em Santiago.

Bicycle rental for 13 stages and basic accessories:
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for
the saddle. All the bikes includes pannier rack,
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the
bike to the first hotel of the program and return
to the rental office in Santiago de Compostela
are included. Optional services: travel bag for the
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS
and bike pick up service at the hotel in Santiago.
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•

IVA espanhol / Spanish Vat.

Dia 1 / Day 1: Chegada a Pamplona pelos seus
próprios meios.
Jantar e acomodação em Pamplona.

Dia 8 / Day 8: Etapa 7, Sahagún – Lion (67 km).
Jantar e acomodação em Lion.

Stage 7: Sahagún – León (67 km). Dinner and accommodation in León.

Arrival to Pamplona on your own. Dinner and accommodation in Pamplona.

Dia 9 / Day 9: Etapa 8, Lion – Astorga (44 Km).
Jantar e acomodação em Astorga.

Dia 2 / Day 2: Etapa 1, Pamplona – Estella (44km).
Jantar e acomodação em Estella.

Stage 8: León –Astorga (44 Km). Dinner and accommodation in Astorga.

Stage 1: Pamplona – Estella (44 km). Dinner and
accommodation in Estella.

Typical dinner of products of the area in a restaurant close to the hotel in: Pamplona, Burgos, León
and Santiago.

•

Programa / Program

Dia 10 / Day 10: Etapa 9, Astorga – Ponferrada (54
Km). Jantar e acomodação em Ponferrada.

Dia 3 / Day 3: Etapa 2,Estella – Logroño (49 km).
Jantar e acomodação em Logroño.

Stage 9: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and
accommodation in Ponferrada.

Stage 2: Estella – Logroño (49 km). Dinner and
accommodation in Logroño.

Dia 4 / Day 4: Etapa 3, Logroño – Santo Domingo de
la Calzada (57 km).
Jantar e acomodação em Santo Domingo de la Calzada.

Serviços opcionais / Optional Services
•

Transporte privado dos participantes para o ponto
de partida.
Private transfer of the participants to the
start point.

•

Recolha da bicicleta no hotel em Santiago. Bike

•

Almoço ou serviço de picnic durante o Caminho.

•

Transporte de bagagem / Luggage transfer.

collection at the hotel in Santiago

Lunch or picnic service during the Way.

Stage 3: Logroño – Santo Domingo de la Calzada (57
km). Dinner and accommodation in in Santo Domingo
de la Calzada.

Dia 5 / Day 5: Etapa 4, Santo Domingo de la Calzada –
Burgos (68 km). Jantar e acomodação em Burgos.
Stage 4: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (68
km). Dinner and accommodation in Burgos.

Dia 6 / Day 6: Etapa 5, Burgos – Frómista (73 km).
Jantar e acomodação em Frómista.
Stage 5: Burgos – Frómista(73 km). Dinner and
accommodation in Frómista.

Dia 7 / Day 7: Etapa 6, Frómista – Sahagún (67 km).
Jantar e acomodação em Sahagún.
Stage 6: Frómista – Sahagún (67 km). Dinner and
accommodation in Sahagún.

Dia 11 / Day 11: Etapa 10: Ponferrada – O Cebreiro
(56 Km). Jantar e acomodação em O Cebreiro..
Stage 10: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner
and accommodation in O Cebreiro.

Dia 12 / Day 12: Etapa 11: O Cebreiro – Sarria (46
Km). Jantar e acomodação em Sarria.
Stage 11: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and
accommodation in Sarria.

Dia 13 / Day 13: Etapa 12: Sarria – Melide (75 Km).
Jantar e acomodação em Melide.

Stage 12: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and accommodation in Melide.

Dia 14 / Day 14: Etapa 13: Melide – Santiago (54 Km).
Jantar e acomodação em Santiago.
Stage 13: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and
accommodation in Santiago.

Dia 15 / Day 15: Pequeno-almoço e final dos serviços.
Breakfast, and end of the services.

Organizado pela / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Caminho de Santiago a partir de Logroño / The St. James Way from Logroño
13 dias / 12 noites

11 etapas / 634,10 Km

13 days / 12 nights

11 stages / 634,10 Km

O preço inclui / The price includes

Serviços opcionais / Optional Services

•

12 noites de acomodação em hotéis de 2** / 3***
no final da etapa..

•

•

Meia pensão (pequeno-almoço e jantar).

•

Recolha da bicicleta no hotel em Santiago. Bike

•

Jantar típico com produtos da região num restaurante perto do hotel em: Logroño, Burgos,
Lion e Santiago.

•

Almoço ou serviço de picnic durante o Caminho.

•

Transporte de bagagem / Luggage transfer.

12 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels
at the end of stage.

Logroño, ponto de encontro e local onde os caminhos se cruzam. É onde começa um dos pacotes do Caminho
Francês e o percurso de oito etapas. O percurso por esta cidade é uma caminhada pela velha cidade onde poderá
encontrar um Jogo do Ganso único que simboliza os principais marcos do Caminho de Santiago. Este pacote
inclui 11 etapas, 634,10 km em 13 dias e 12 noites que atravessam Santo Domingo de la Calzada, Burgos, Lion,
Astorga, Ponferrada e todo o caminho pelo interior do território Galego.
Logroño, meeting point and crossing ways point. It is where it starts one of the French Way Packages and the 8
stage of the route. The route by this city is a walk by the old town, where you would find a singular Game of the
Goose that symbolizes the main landmarks of the St. James Way. This package includes 11 stages, 634,10 km
in 13 days and 12 nights that go through Santo Domingo de la Calzada, Burgos, León, Astorga, Ponferrada and
the whole way inside the Galician territory.

Preço por pessoa
em quarto duplo: 1.115 €

Price per person
Double room: 1.115 €

Suplemento em quarto single: 270 €

Suppl. Single room: 270 €

Dia 1 / Day 1: Chegada a Logroño pelos seus próprios
meios. Jantar e acomodação em Logroño..

Dia 7 / Day 7: Etapa 6, Lion – Astorga (44 Km).
Jantar e acomodação em Astorga..

Dia 2 / Day 2: Etapa 1, Logroño – Santo Domingo de
la Calzada (57 km). Jantar e acomodação em Santo
Domingo de la Calzada.

Dia 8 / Day 8: Etapa 7, Astorga – Ponferrada (54 Km).
Jantar e acomodação em Ponferrada.

Arrival to Logroño on your own. Dinner and
accommodation in Logroño.

Stage 1: Logroño – Santo Domingo de la Calzada (57
km). Dinner and accommodation in Santo Domingo de
la Calzada.

Dia 3 / Day 3: Etapa 2, Santo Domingo de la Calzada –
Burgos (68 km). Jantar e acomodação em Burgos..
Stage 2: Santo Domingo de la Calzada – Burgos (68
km). Dinner and accommodation in Burgos.

Dia 4 / Day 4: Etapa 3, Burgos – Frómista (73 km).
Jantar e acomodação em Frómista.
Stage 3: Burgos – Frómista (73 km). Dinner and
accommodation in Frómista.

Dia 5 / Day 5: Etapa 4, Frómista – Sahagún (67 km).
Jantar e acomodação em Sahagún.
Stage 4: Frómista – Sahagún (67 km). Dinner and
accommodation in Sahagún.

Dia 6 / Day 6: Etapa 5, Sahagún – Lion (67 km).
Jantar e acomodação em Lion.
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Stage 5: Sahagún – León (67 km). Dinner and
accommodation in León.

Typical dinner of products of the area in a restaurant close to the hotel in: Logroño, Burgos, León
and Santiago.

•

Private transfer of the participants to the
start point.

collection at the hotel in Santiago

Lunch or picnic service during the Way.

Aluguer de bicicleta para as 11 etapas e acessórios
básicos: bolsas para a bicicleta, kit de ferramentas,
capacete e cobertura em gel para o selim. Todas
as bicicletas incluem porta bagagens, suporte para
a garrafa, aloquete e campainha. Estão incluídos
custos de entrega da bicicleta no primeiro hotel
do programa e devolução à agência de aluguer em
Santiago de Compostela. Serviços opcionais: mala
de viagem para o selim, ajuste ao pé sem fitas,
dispositivo Android com GPS e serviço de recolha
da bicicleta no hotel em Santiago.

Bicycle rental for 11 stages and basic accessories:
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for
the saddle. All the bikes includes pannier rack,
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the
bike to the first hotel of the program and return
to the rental office in Santiago de Compostela
are included. Optional services: travel bag for the
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

Stage 6: León –Astorga (44 Km). Dinner and
accommodation in Astorga.

Stage 7: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and
accommodation in Ponferrada.

Half Board (Breakfast and dinner)

Transporte privado dos participantes para o ponto
de partida.

•

IVA espanhol / Spanish Vat.

Dia 9 / Day 9: Etapa 8, Ponferrada – O Cebreiro (56
Km). Jantar e acomodação em O Cebreiro..

Stage 8: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner and
accommodation in O Cebreiro.

Dia 10 / Day 10: Etapa 9, O Cebreiro – Sarria (46 Km).
Jantar e acomodação em Sarria.
Stage 9: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and
accommodation in Sarria.

Dia 11 / Day 11: Etapa 10, Sarria – Melide (75 Km).
Jantar e acomodação em Melide.

Stage 10: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and accommodation in Melide.

Dia 12 / Day 12: Etapa 11, Melide – Santiago (54 Km).
Jantar e acomodação em Santiago.
Stage 11: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and
accommodation in Santiago.

Dia 13 / Day 13: Pequeno-almoço e final dos serviços.
Breakfast, and end of the services.

15
Organizado pela / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria

CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

Caminho de Santiago a partir de Burgos / The St. James Way from Burgos
11 dias / 10 noites

9 etapas / 509,10 Km

11 days / 10 nights

9 stages / 509,10 Km

O programa a partir de Burgos, que conservou o seu caminho histórico de peregrinação, continua por Lion,
Astorga, Ponferrada e todo o caminho pelo interior do território Galego. Esta cidade tornou-se um ponto de
passagem obrigatório para milhões de peregrinos motivados pela sua localização estratégica. Deste ponto até
Santiago de Compostela, o peregrino deverá andar 509,10 km, 9 etapas em 11 dias e 10 noites. Burgos é um compêndio de arte, monumentos e gastronomia e é um dos pontos selecionados dentro do programa para realizar
uma grande prova da gastronomia local.
The program from Burgos, that has conserved the historic pilgrimage way, would continue by León, Astorga, Ponferrada and the whole way inside Galician territory. This city has became a compulsory crossing point for millions
of pilgrims motivated for its strategic location. From this point to Santiago de Compostela, the pilgrim would walk
along 509,10 km, 9 stages in 11 days and 10 nights. Burgos is a compendium of art, monuments and gastronomy
and it is one of the selected points inside the program to carry out a big tasting of the local gastronomy.

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Chegada a Burgos pelos seus próprios
meios. Jantar e acomodação em Burgos.
Arrival to Burgos on your own. Dinner and
accommodation in Burgos.

Dia 2 / Day 2: Etapa 1, Burgos – Frómista (73 km).
Jantar e acomodação em Frómista.
Stage 1: Burgos – Frómista (73 km). Dinner and
accommodation in Frómista.

Dia 3 / Day 3: Etapa 2, Frómista – Sahagún (67 km).
Jantar e acomodação em Sahagún.
Stage 2: Frómista – Sahagún (67 km). Dinner and
accommodation in Sahagún.

Dia 4 / Day 4: Etapa 3, Sahagún – Lion (67 km).
Jantar e acomodação em Lion.
Stage 3: Sahagún – León (67 km). Dinner and
accommodation in León.

Meia pensão (pequeno-almoço e jantar).

•

Jantar típico com produtos da região num restaurante perto do hotel em: Burgos, Lion e Santiago.

Dia 7 / Day 7: Etapa 6, Ponferrada – O Cebreiro (56
Km). Jantar e acomodação em O Cebreiro.

Stage 9: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and
accommodation in Santiago.

Half Board (Breakfast and dinner)

Typical dinner of products of the area in a restaurant
close to the hotel in: Burgos, León and Santiago.

•

Aluguer de bicicleta para as 11 etapas e acessórios
básicos: bolsas para a bicicleta, kit de ferramentas,
capacete e cobertura em gel para o selim. Todas
as bicicletas incluem porta bagagens, suporte para
a garrafa, aloquete e campainha. Estão incluídos
custos de entrega da bicicleta no primeiro hotel
do programa e devolução à agência de aluguer em
Santiago de Compostela. Serviços opcionais: mala
de viagem para o selim, ajuste ao pé sem fitas,
dispositivo Android com GPS e serviço de recolha
da bicicleta no hotel em Santiago.

Bicycle rental for 9 stages and basic accessories:
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for
the saddle. All the bikes includes pannier rack,
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the
bike to the first hotel of the program and return
to the rental office in Santiago de Compostela
are included. Optional services: travel bag for the
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

Dia 8 / Day 8: Etapa 7, O Cebreiro – Sarria (46 Km).
Jantar e acomodação em Sarria.

Dia 6 / Day 6: Etapa 5, Astorga – Ponferrada (54 Km).
Jantar e acomodação em Ponferrada.

Stage 6: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner and
accommodation in O Cebreiro.

•

Suppl. Single room: 215 €

Stage 8: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and
accommodation in Melide.

10 noites de acomodação em hotéis de 2** / 3***
no final da etapa.

10 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels
at the end of stage.

Price per person
Double room: 965 €

Dia 5 / Day 5: Etapa 4, Lion – Astorga (44 Km).
Jantar e acomodação em Astorga.

Stage 5: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and
accommodation in Ponferrada.

•

Suplemento
em quarto single: 215 €

Stage 7: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and
accommodation in Sarria.

Stage 4: León – Astorga (44 Km). Dinner and
accommodation in Astorga.
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Preço por pessoa
em quarto duplo: 965 €

O preço inclui / The price includes

Dia 9 / Day 9: Etapa 8, Sarria – Melide (75 Km).
Jantar e acomodação em Melide.
•

Serviços opcionais / Optional Services
•

Transporte privado dos participantes para o ponto
de partida.
Private transfer of the participants to the
start point.

•

Recolha da bicicleta no hotel em Santiago.

•

Almoço ou serviço de picnic durante o Caminho.

•

Transporte de bagagem / Luggage transfer.

Bike collection at the hotel in Santiago

Lunch or picnic service during the Way.

IVA espanhol / Spanish Vat.

Dia 10 / Day 10: Etapa 9, Melide – Santiago (54 Km).
Jantar e acomodação em Santiago.

Dia 11 / Day 11: Pequeno-almoço e final dos serviços.
Breakfast, and end of the services.
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Caminho de Santiago a partir de Lion / The St. James Way from León
8 dias / 7 noites

6 etapas / 309 Km

8 days / 7 nights

6 stages / 309 Km

Lion é o ponto de partida deste programa para
peregrinos que querem fazer o Caminho de Santiago
Francês de bicicleta. Este itinerário atravessa toda a
região de Lion de este a oeste, passando por algumas
das cidades mais importantes com paisagens deslumbrantes e património monumental, incluindo a
Catedral de Lion. O percurso tem 309 km e continua
por Astorga e Ponferrada antes de entrar em território
galego. O pacote inclui 6 etapas em 8 dias, 7 noites.
Leon is the starting point of this program for Pilgrims
who want to make the St. James French Way by bike.
This itinerary goes through the whole Leon region
from east to west, passing through some of the
most important cities, with amazing landscapes and a
monumental heritage, including the Leon Cathedral.
The route is 309 km long and it continues by Astorga
and Ponferrada before get inside The Galician Territory.
The package includes 6 stages in 8 days, 7 nights.

Preço por pessoa
em quarto duplo: 700 €
Suplemento
em quarto single: 145 €
Price per person
Double room: 700 €
Suppl. Single room: 145 €

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Chegada a Lion pelos seus próprios
meios. Jantar e acomodação em Lion.
Arrival to León on your own. Dinner and
accommodation in León.

Dia 2 / Day 2: Etapa 1, Lion – Astorga (44 Km).
Jantar e acomodação em Astorga.
Stage 1: León –Astorga (44 Km). Dinner and
accommodation in Astorga.

Dia 3 / Day 3: Etapa 2, Astorga – Ponferrada (54 Km).
Jantar e acomodação em Ponferrada.
Stage 2: Astorga – Ponferrada (54 Km). Dinner and
accommodation in Ponferrada.

O preço inclui / The price includes
•

7 nights of accommodation in 2** / 3*** hotels at
the end of stage.

•

Meia pensão (pequeno-almoço e jantar).

•

Jantar típico com produtos da região num restaurante perto do hotel em: Lion e Santiago.

•

Stage 3: Ponferrada – O Cebreiro (56 Km). Dinner and
accommodation in O Cebreiro.

Dia 5 / Day 5: Etapa 4, O Cebreiro – Sarria (46 Km).
Jantar e acomodação em Sarria.
Stage 4: O Cebreiro – Sarria (46 Km). Dinner and
accommodation in Sarria.

Dia 6 / Day 6: Etapa 5, Sarria – Melide (75 Km).
Jantar e acomodação em Melide.

Aluguer de bicicleta para as 6 etapas e acessórios
básicos: bolsas para a bicicleta, kit de ferramentas,
capacete e cobertura em gel para o selim. Todas
as bicicletas incluem porta bagagens, suporte para
a garrafa, aloquete e campainha. Estão incluídos
custos de entrega da bicicleta no primeiro hotel
do programa e devolução à agência de aluguer em
Santiago de Compostela. Serviços opcionais: mala
de viagem para o selim, ajuste ao pé sem fitas,
dispositivo Android com GPS e serviço de recolha
da bicicleta no hotel em Santiago.

Bicycle rental for 6 stages and basic accessories:
panniers, tools kit, helmet and cover gel pad for
the saddle. All the bikes includes pannier rack,
bottle holder, lock and bell. Delivery charges of the
bike to the first hotel of the program and return
to the rental office in Santiago de Compostela
are included. Optional services: travel bag for the
saddle, strapless toeclip, Andorid device with GPS
and bike pick up service at the hotel in Santiago.

Stage 5: Sarria – Melide (75 Km). Dinner and
accommodation inMelide.

Dia 7 / Day 7: Etapa 6, Melide – Santiago (54 Km).
Jantar e acomodação em Santiago.
Stage 6: Melide – Santiago (54 Km). Dinner and
accommodation in Santiago.

Dia 8 / Day 8: Pequeno-almoço e final dos serviços.
Breakfast, and end of the services.

Half Board (Breakfast and dinner)

Typical dinner of products of the area in a restaurant close to the hotel in: León and Santiago.

Dia 4 / Day 4: Etapa 3, Ponferrada – O Cebreiro (56
Km). Jantar e acomodação em O Cebreiro..
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7 noites de acomodação em hotéis de 2** / 3*** no
final da etapa.

•

IVA espanhol / Spanish Vat.

Serviços opcionais / Optional Services
•

Transporte privado dos participantes para o ponto
de partida.
Private transfer of the participants to the
start point.

•

Recolha da bicicleta no hotel em Santiago. Bike

•

Almoço ou serviço de picnic durante o Caminho.

•

Transporte de bagagem / Luggage transfer.

collection at the hotel in Santiago

Lunch or picnic service during the Way.

Organizado pela / Organized by Galicia Incoming - Viajes Viloria
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Caminho de Santiago de Namur a Nismes
The St. James Way from Namur to Nismes
4 dias / 3 noites

4 days / 3 nights

Preço por pessoa
em quarto duplo: 343 €
Price per person
Double room: from 343 €

Durante milhares de anos Namur foi um local de passagem. Esta é a sua grande característica, que converteu
as suas ruas em testemunhas diretas de dois percursos do Caminho de Santiago. O Caminho Francês oferece a
oportunidade de experimentar as origens desta cidade com as suas três etapas, a partir de Ciudadela, seguindo o
trilho das vieiras que mantêm vivo o espírito da peregrinação.
Este pacote turístico, que inclui pequeno-almoço, almoço e jantar, oferece-lhe a descoberta de um Caminho
diferente durante quarto dias e três noites, seguindo a fronteira natural que é o Rio Mosa. Esta viagem excitante
começa na velha Namur e passa por Dinant, Heer sur Meuse, Doische e, finalmente, Nismes.
For thousands of years, Namur has been a crossing paths point. This is its great feature, which has converted
its streets on direct witnesses of two of the St. James Way routes. The French Way offers the opportunity of
experiment the origins of this city with its three stages, from the Ciudadela, following the shells path that keeps
alive the pilgrimage spirit.
This touristic package which includes breakfast, lunch and dinner offers you the discovering of a different Way
for four days and three nights, following the natural border that is the Mosa River. This exciting trip begins on
the old Namur and goes over Dinant, Heer sur Meuse, Doische and finally Nismes.

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Chegada a Namur e tempo livre.
Almoço gratuito e pequeno-almoço. Serviços opcionais: visita a Namur seguindo o percurso do caminho
de Santiago (1h 30min +/- centro da cidade).
Acomodação no hotel Ibis Namur.

O preço inclui / The price includes
•

1 noite de acomodação no hotel Ibis Namur.. / 1 night of accommodation on the Ibis Namur Hotel.

•

Pequeno-almoço e almoço picnic no hotel Ibis Namur. / Breakfast and picnic lunch on the Ibis Namur Hotel.

•

Jantar e acomodação no hotel Ibis Dinant. / Dinner and accommodation on the Ibis Dinant Hotel.

•

Pequeno-almoço e almoço picnic no hotel Ibis Dinant. / Breakfast and picnic lunch on the Ibis Dinant Hotel.

•

Jantar e acomodação no Castelo “Les Sobiers”. / Dinner and accommodation on

•

Pequeno-almoço e almoço picnic no Castelo “Les Sobiers”. / Breakfast and picnic lunch on Les Sobiers Castle.

Les Sobiers Castle.

Os preços não incluem / Not included
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•

Jantar e almoço no primeiro dia. / Dinner and lunch of the first day.

•

As três taxas de alojamento.. / The 3 accommodation taxes.

•

Bebidas ao longo do programa. / Drinks all along the program.

•

Regresso de Nismes a Namur.. / The return way from Nismes to Namur.

•

Transporte da bagagem. / Luggage transfer.

•

Transportes de carro e/ou autocarro 1/ e 2/. / Transfers by car and/or bus 1 and 2.

Arrival to Namur and spare time. Free lunch and
breakfast. Optional services: Namur visit following the
rout of the St. James way (1h30min +/- city center)
Accommodationon Ibis Namur Hotel.

Dia 2 / Day 2: 32.80 km de Namur a Dinant ou 24.80
km se o percurso entre Wepion e Profondeville for feito de autocarro. Pequeno-almoço no hotel Ibis Namur
e almoço picnic. Início da peregrinação para Dinant
passando por la Plante, Wepion, Pronfondeville,
Annevoie, Anhée e Bouvignes (possibilidade de fazer o
percurso entre Wepion e Profondeville de autocarro).
Jantar e acomodação no hotel Dinant Ibis.
32.80 km from Namur to Dinant or 24.80 km if the
rout from Wepion to Profondeville is made by bus.
Breakfast on the Ibis Namur Hotel and picnic lunch.
Beginning of the peregrination to Dinant going throw
la Plante, Wepion, Pronfondeville, Annevoie, Anhée y
Bouvignes (possibility of carring out by bus the way
from Wepion to Profondeville). Dinner and accommodation on the Dinant Ibis Hotel.

Dia 3 / Day 3: 17.4 km de Dinat a HeersurMeuse.
Pequeno-almoço no hotel Dinant Ibis e almoço picnic.
Peregrinação a partir de Heersur Meuse, passando por
Ansereme, Freÿr, Walsourt, Hastière e HemertonsurMeuse. Jantar e acomodação no Castelo “Les Sobiers”
Castle, em Heersur Meuse.
17.4 km from Dinat to Heersur Meuse.Breakfast on

the Dinant Ibis Hotel and picnic lunch.Peregrination
from Heersur Meuse, going throw Ansereme, Freÿr,
Walsourt, Hastière and Hemertonsur Meuse.Dinner
and accommodation on “Les Sobiers” Castle in
Heersur Meuse.

Dia 4 / Day 4: 29.2 km entre Doische e Nismes/24.2
km entre Hièrges e Nismes/18.2 km entre Mazée e
Nismes. Pequeno-almoço no Castelo “Les Sobiers”
e almoço picnic. Transporte entre Heersur Meuse e
Doische de carro para iniciar o percurso de 29.2 km
(24.2 a partir de Hièrges, 18.2 a partir de Mazée) ou
apanhar o autocarro entre Heersur Meuse e Doische
(apenas durante o período escolar e de manhã, bem
cedo). Peregrinação a partir de Nismes passando por
(Hièrges), (Mazée), Treignes, Vierves-sur-Viroin,
Olloy-sur-Viroin e, finalmente, a chegada a Nismes.
Regresso de Nismes para Namur de autocarro TEC
(linha 56), Nismes: 16:49 h /Namur 18:24 h. (ultimo
autocarro às 16:49; 1:34 h de tempo de viagem)
Serviço indisponível aos domingos e feriados.

29.2 km from Doische to Nismes/24.2 km from
Hièrges to Nismes/18.2 km from Mazée to Nismes.
Breakfast on “LlesSobiers” Castle and picnic lunch.
Transfer from Heersur Meuse to Doische by car to
start the 29.2 km route (24.2 from Hièrges, 18.2 from
Mazée) or pick up the bus from Heersur Meuse to
Doische (only on school period and very early on the
mornings). Peregrination from Nismes going throw
(Hièrges), (Mazée), Treignes, ViervessurViroin, OlloysurViroin and finally arrival to Nismes. Return from
Nismes to Namur by bus TEC (line 56), Nismes: 16:49
h /Namur 18:24 h. (last bus 16:49; 1:34 h time travelling) Service not available Sundays and festivities.
Organizado pela / Organized by Europ’Aventure
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De Le Puy-en-Velay a St Jean-Pied-de-Port
Walking the route from Le Puy-en-Velay to St. Jean Pied de Port
6 dias / 5 noites

6 days / 5 nights

Descubra a rota histórica para Santiago, na via francesa, a partir do seu ponto de início histórico: Le Puy-enVelay, até St. Jean-pied-de-Port, desbravando paisagens, peculiaridades, e monumentos das cidades e vilas
atravessadas.
Browse the historic road to St James Way on the French part with the historical starting point: Le Puy-en-Velay
to St Jean-pied-de-Port, discovering landscapes, specialties and monuments of towns and villages crossed .
Walking time per day is 3-4 hours maximum.

O preço inclui / The price includes

O preço não inclui / Not included

•

Transporte em autocarro turístico / Transport by

•

Suplemento em quarto single / Single room

•

Imobilização de viatura e motorista / Immobiliza-

•

Imposto municipal / City tax.

•

Seguro de transporte / Transport insurance.

•

Acomodação em hotéis ** (em quarto duplo, com
casa de banho e duche) / accommodation in 2 *

•

coach tourism.

tion of the car and driver.

•

supplement.

Regresso em comboio / The way back

with train.

hotels in double rooms (shower and toilet)

Desde 805 € / pessoa

Refeições desde o almoço do 1º dia até ao almoço
do último dia / Meals from lunch day 1 to lunch

em quarto duplo (mínimo de 20 pessoas)

on the last day.

Desde 669 € /pessoa
em quarto duplo (mínimo de 46 pessoas)

•

Bebidas com a refeição (1/4 de vinho por pessoa).

Suplemento em quarto single: 150 €

•

Entradas e excursões integradas no programa.

From 805 € per person

Drinks with meals (1/4 wine per person per meal).
Excursions and entrance fees included in
the program.

•

Un guía acompañante durante todo el viaje / The

•

Guia local em Puy-en-Velay, Conques, Cahors,
Moissac e Roncevalles (em Comdon e St. Jean
Pied de Port as visitas serão acompanhadas pelo
próprio guia do grupo).

presence of a tour guide throughout your trip.

Local guide to Puy en Velay, Conques, Cahors,
Moissac and Roncesvalles (visits Comdon and St
Jean Pied de Port will be made by the tour guide).

•

Seguro de viagem e repatriação / Support the

•

Seguro de cancelamento / Cancellation insurance.

•

Oferta do cursto de refeições e acomodação de
motoristas e pessoal de apoio / The cost of food

insurance and repatriation.

and accommodation for drivers and support.

in double room (for a minimum of 20 people)

From 669 € per person

in double room (for a minimum of 46 people)

Single room supplement: 150 €

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: LE PUY-EN-VELAY . Receção ao
participante em Le Puy-en-Velay, instalação no hotel.
Almoço de especialidades locais, visita guiada por Le
Puy en Velay: a cidade velha, a catedral e o seu claustro…Jantar e dormida em Le Puy-en-Velay.
LE PUY-EN-VELAY .Welcoming of participant in Le
Puy-en-Velay, Installation at the hotel. Lunch with
local specialties, guided tour of Le Puy en Velay: the
old town, the cathedral and its cloister….Dinner and
overnight in Le Puy-en-Velay

Dia 2 / Day 2: LE PUY EN VELAY / CONQUES.
Depois do pequeno-almoço, a partir de Le Puy en
Velay.(Oportunidade de assistir à missa, às 07:00 na
catedral). Caminhada pela GR 65: Monistrold’Allier
até St Roch. (2h) Continuação de AumontAubrac a
Espalion. Almoço em Espalion, partida para Conques.
Visita à aldeia de Conques, à Abadia de St. Foix e ao
seu tesouro. Jantar e dormida em Conques.
LE PUY EN VELAY / CONQUES. After breakfast,
from Le Puy en Velay.(Opportunity to attend Mass at
07:00 pilgrims to the cathedral). Hiking along GR65:
Monistrold’Allier to St Roch.(2h) Continuation from
AumontAubrac to Espalion.Lunch in Espalion, departure to Conques.Tour of Conques village, the Abbey St.
Foix and his treasure.Dinner and accommodation in
Conques.

Dia 3 / Day 3: CONQUES / CAHORS. Caminhada
pela GR65: Livihnac a Beduer (2h) visita guiada a:
Catedral de St Etienne e a sua vizinhança, a ponte
Valentré...jantar e dormida em Cahors.
CONQUES / CAHORS. Hiking along GR65: Livihnac
to Beduer (2h) Guided tour of Cahors: St Etienne
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Cathedral and its neighborhood, the Valentré bridge ....
Dinner and accommodation in Cahors.

Dia 4 / Day 4: CAHORS / CONDOM. Caminhada
pela GR65: Labastide a Lascabanes (2h) Almoço em
Moissac com uma visita guiada ao claustro. Visita
guiada e degustação na destelaria Armagnac. Jantar e
dormida em Condom.
CAHORS / CONDOM. Hiking along GR65: LabastidetoLascabanes(2h) Lunch in Moissac with a guided
tour of cloister. Guided tour of Condom, guided tour
and degustation of armagnac distillery. Dinner and
accommodation in Condom.

Dia 5 / Day 5: CONDOM / ST. JEAN PIED DE PORT.
Caminhada pela GR65: Montreal a Nogaro (2h).
Visita guiada em St Jean-pied-de-port: caminhos dos
peregrinos, igreja…jantar e dormida em St Jean-piedde-Port.
CONDOM / ST JEAN PIED DE PORT. Hiking along
GR65: Montreal toNogaro (2h). Guided tour of St
Jean-pied-de-port: pilgrims way, church…Dinner and
accommodation in St Jean-pied-de-Port.

Dia 6 / Day 6: ST. JEAN PIED DE PORT / RONCESVALLES. St Jean-pied-de-port a Roncevaux com várias
paragens. Visita guiada por Roncevaux: o mosteiro e a
sua igreja gótica, o claustro, a capela de Santa Augustina, museu, capela de Santiago ... Almoço. Regresso a
Le Puy-en-Velay de comboio.
ST JEAN PIED DE PORT / RONCEVAUX.St Jean-piedde-port to Roncevaux withseveral stops. Roncevaux
guided tour: the monastery and its Gothic church,
the cloister, the chapel of St. Augustine, museum,
St Jacques chapel ...Lunch. Come back to Le Puy-enVelay in Train.
Organizado pela / Organized by LePuy Hotels
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CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

Peregrino por um dia e Vulcania / Pilgrim for a day and Vulcania
3 dias / 2 noites

3 days / 2 nights

CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO FRANCÊS / THE FRENCH ROUTE

Le Puy-en-Velay e primeira etapa do Caminho de Santiago
Le Puy-en-Velay and first stage of the St. James Way
2 dias / 1 noite

Sozinho, em família ou com amigos, descubra a primeira etapa do Caminho de Santiago, desde Le Puy-en-Velay, e
percorra belas e diversificadas paisagens. Um minibus irá devolvê-lo a Le Puy-en-Velay ao fim da tarde. Visite no
dia seguinte um famoso vulcão: Vulcania Park! Vai adorar as variadas atividades lúdicas e educativas. Uma verdadeira viagem até ao coração dos nossos vulcões e da nossa história ao longo dos milénios.
Alone, with your family or friends, browse the first stage of St James Way from Le Puy-en-Velay, you discover
beautiful and diverse landscapes. A shuttle will take you back to Le Puy in the end of afternoon. Leaving the next
day in a famous volcano: Vulcania Park! You will love the many fun and educational activities. A real trip traveling at
the heart of our volcanoes and our history over the millennia.

A partir de 161 € por pessoa
em quarto duplo
From 161 € per person in double room

O preço inclui / The prices include
•

2 noites de acomodação e pequeno-almoço em
hotel 3*** / 2 nights of accommodation in B&B in

3*** hotel.

•

Merenda para picnic / The picnic basket.

•

2 jantares em restaurante / 2 dinners at the

•

Transporte de regresso St Privat d’Allier – Le
Puy-en-Velay. / Shuttle return St Privat d’Allier - Le

restaurant.

Puy-en-Velay.

•

Entradas no Vulcania Park / Entrance to the park
Vulcania.

O preço não inclui / Not included
•

Despesas pessoais / Personal expenses.

•

Pequenos-almoços / Breakfasts.

•

Transporte / Transport.

Opcional / Optional
•

Aluguer de automóvel para deslocação à Vulcania

•

Dormida extra. Visita guiada aos monumentos da
cidade durante o dia.

Rental car to Vulcania.

Adding extra night. Puy with tours of monuments
the day.

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Le Puy-en-Velay.
Chegada a Puy-en-Velay. Após acomodação das
bagagens no hotel, terá tempo livre para deambular
no centro histórico de Le Puy-en-Velay, no entorno do
hotel. Jantar com especialidades regionais e acomodação no nosso hotel.
Le Puy-en-Velay. Arrival at Puy-en-Velay. After storing
your luggage at the hotel, you have free time to stroll
through the historic center of Le Puy-en-Velay located
close to your accommodation. Dinner with regional
specialties and overnight in your hotel.

Dia 2 / Day 2: Le Puy-en-Velay – St Privat-d’Allier.
Depois de um pequeno-almoço para maximizar a
energia, siga, como milhares de peregrinos antes de
si, ao seu ritmo desde o ponto de partida histórico
do Caminho de Santiago (oportunidade para assistir
à missa dos peregrinos, na Catedral, todos os dias às
7h00). Almoço picnic e regresso ao hotel de autocarro.
Jantar e acomodação.
Le Puy-en-Velay – St Privat-d’Allier. After a breakfast
buffet for maximum energy, go, like thousands of
pilgrims before you, at your own pace on the historic
departure from the path of Saint James Way (opportunity to attend the pilgrims’s mass Cathedral every
morning at 7 am). Picnic lunch. Shuttle back to St
Privat d’Allier Le Puy-en-Velay. Dinner and overnight.

2 days / 1 night

Desde 70 € por pessoa
em quarto duplo.
From 70 € per person in double room

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Le Puy.en-Velay.
Chegada a Puy-en-Velay e instalação no hotel. Visita
à cidade, ao centro histórico, à Capela do Rochedo de
São Miguel e ao Museu Interativo Hotel Dieu. Jantar e
acomodação no Hotel.

Conheça Le Puy-en-Velay e os seus monumentos
(Catedral, Rochedo de São Miguel, Fortaleza de Polignac, Museu Interativo Hotel Dieu) e, como milhares de
peregrinos durante séculos, calcorreie a primeira etapa
do histórico Caminho de Santiago…
You will discover the Puy-en-Velay and its monuments
(Cathedral, St Michel Rock, Polignac Fortress, Hotel
Dieu Interactive Museum), and as thousands of pilgrims over centuries, make the first stage of historical
way to St James Way....

O preço inclui / The price includes

Arrival to Puy-en-Valey and installation on the hotel.
Visit to the city, the historical center St. Michel d’Aiguilhe Chapel and to the interactive museum oh the
Dieu Hotel. Dinner and accommodation in the hotel.

•

1 noite de acomodação no hotel ***, com pequeno
almoço / 1 night in a hotel with breakfast ***.

•

1 jantar / 1 Dinner.

Dia 2 / Day 2: Le Puy-en-Velay – St Privat-d’Allier.
Depois de um pequeno-almoço para maximizar a
energia, siga, como milhares de peregrinos antes de
si, ao seu ritmo desde o ponto de partida histórico
do Caminho de Santiago (oportunidade para assistir
à missa dos peregrinos, na Catedral, todos os dias às
7h00). Transporte de regresso a Le Puy-en-Velay.

•

Transporte de regresso a Le Puy-en-Velay

•

Visita ao Rochedo de São Miguel / Visit the Rock

•

Visita ao Museu Interativo Hotel Dieu / Hotel Dieu

•

Visita à Loja Pagès Boutique

After a breakfast buffet for maximum energy, go,
like thousands of pilgrims before you, at your own
pace on the historic departure from the path of St
James Way (possibility of going to pilgrims’s mass to
Cathedral every morning at 7am). Shuttle back from St
Privat d’Allier to Le Puy-en-Velay.

Shuttle way back to Le Puy-en-Velay.

St Michel Aiguilhe.

Interactive Museum.

Visit the Pagès boutique.

O preço não inclui / Not included
•

Despesas pessoais / Personal expenses

•

Almoços / Breakfasts

•

Imposto municipal / Transport

Opcional / Optional
•

Merenda para picnic, para o 2º dia. / Picnic day 2.

Dia 3 / Day 3: Le Puy-en-Velay – Vulcania.
Pequeno-almoço em buffet e partida para Vulcania.
(1 h 30 min aprox. Em carro particular). Entrada no
parque Vulcania para passar o dia inteiro.
Le Puy-en-Velay - Vulcania. Buffet breakfast, departure to Vulcania. (1 hr 30 min approx. With your own
vehicle). Entry for the Vulcania park all day.
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CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO INTERIOR PORTUGUÊS / THE PORTUGESE ROUTE

O Caminho de Santiago desde O Peso de Regua até Verim
The St. James Way from Peso de Regua to Verín
7 dias / 6 noites

6 etapas / 116,20 Km

7 days / 6 nights

6 stages / 116,20 Km

Os nossos programas do Caminho Português incluem
diferentes propostas que oferecem a possibilidade de
iniciar o percurso em vários locais.
Um deles é formado por 6 etapas com 116 km, de Peso
da Régua a Verim onde o peregrino tem a possibilidade de completar o Caminho de Santiago seguindo
o Caminho Interior com o Bono Iacobus. Este pacote
do percurso português tem como ponto de passagem
Vila Real, Vilarinho de Samardã, Vila Pouca de Aguiar,
Vidago e Chaves, antes de chegar a Verim.
Este programa inclui 6 noites de alojamento, meia
pensão (pequeno-almoço e jantar) e a transferência do
ponto final de cada etapa para o alojamento
e vice-versa.
Our programs on the Portuguese Way include different proposals that offer the possibility of beginning
the rout from several places.
One of them is formed by 6 stages, with 116 km,
from Peso da Regua to Verín where the pilgrim has
the possibility to complete the way to Santiago
following the southeast way with the Bono Iacobus.
This package of the Portuguese route has as crossing
pointe Vila Real, Vilarinho de Samarda, Vila Pouca de
Aguiar, Vidago and Chaves before reaching Verín.
This program includes 6 nights of accommodation,
half board (breakfast and dinner) and the transfer from
the final point of each stage to the accommodation
and vice versa.

CAMINHO DE SANTIAGO, PERCURSO INTERIOR PORTUGUÊS / THE PORTUGESE ROUTE

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Chegada a Peso da Régua pelos seus
próprios meios. Jantar e alojamento em Peso da Régua.
Arrival to Peso da Régua on your own. Dinner and
accommodation in Peso da Régua.

Preço por pessoa
em quarto duplo: 500 €
Suplemento
em quarto single: 100 €
Price per person
Double room: 500 €
Suppl. Single room: 100 €
* Máximo e mínimo de participantes: de 1 até
12 pessoas / Minimum and maximum of partici-

Stage 3: Vilarinho da Samarda– Vila Pouca de Aguiar
(16 km). Dinner and accommodation in Vila Pouca
de Aguiar.

Dia 5 / Day 5: Etapa 4, Vila Pouca de Aguiar – Vidago
(18 km). Jantar e alojamento em Vidago.

Dia 2 / Day 2: Etapa 1, Peso da Régua – Vila Real (24
km). Jantar e alojamento em Vila Real.

Stage 4: Vila Pouca de Aguiar – Vidago (18 km). Dinner
and accommodation in Vidago.

Stage 1: Peso da Régua – Vila Real (24 km). Dinner
and accommodation in Vila Real.

Dia 6 / Day 6: Etapa 5, Vidago – Chaves (17.7 km).
Jantar e alojamento em Chaves.

Dia 3 / Day 3: Etapa 2, Vila Real – Vilarinho da
Samardã (14 km). Jantar e alojamento em
Vilarinho da Samardã.

Stage 5: Vidago – Chaves (17.7 km). Dinner and
accommodation in Chaves.

Stage 2: Vila Real –Vilarinho da Samarda (14 km).
Dinner and accommodation in Vilarinho da Samarda.

Dia 4 / Day 4: Etapa 3, Vilarinho da Samardã – Vila
Pouca de Aguiar (16 km). Jantar e alojamento em Vila
Pouca de Aguiar.

Dia 7 / Day 7: Etapa 6, Chaves – Verim (26.5 km).
Final dos nossos serviços.
Stage 6: Chaves–Verín (26.5 km).
End of the services

pants: From 1 until 12 people

O preço inclui / The price includes
•

6 noites de acomodação em casas rurais pelo
Caminho entre Peso da Régua e Verim.

6 nights of accommodation in rural houses along
the Way from Peso da Regua up to Verín.

•

Meia pensão (Pequeno-almoço e jantar).

•

Transporte dos participantes do final da etapa ao
alojamento e vice-versa no dia seguinte.

Half Board (Breakfast and dinner)

Transfer of the participants form the end of the
stage to the accommodation and vice versa the
next day.

O preço não inclui /Not included
•

Transporte dos participantes para o ponto
de partida. / Transfer of the participants to the
start point.

•

Almoço / Lunch

•

Transporte da bagagem / Luggage transfer is
optional
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CAMINHO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS / THE WAY OF SAINT FRANCIS OF ASSISI

CAMINHO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS / THE WAY OF SAINT FRANCIS OF ASSISI

Roma - Asís - Santiago / Rome - Assisi - Santiago
9 dias / 8 noites

9 days / 8 nights
Amore sanctuary. Dinner and accommodation in
4**** hotel.

Dia 4 / Day 4: Pequeno-almoço e partida para Assis de
autocarro. Visita à Basílica de Santa Maria dos Anjos.
Almoço e alojamento num hotel 4****. De tarde, visita
guiada a Assis, à Basílica de São Francisco, Santa Clara,
São Rufino e à prisão eremitério. Caminhada pela
Praça da Comuna e pelo templo de Minerva. Jantar e
alojamento num hotel 4****.
Breakfast and departure to Assisi by bus. Visit to the
Saint Mary of Angels Basilica. Lunch in 4**** hotel
and accommodation. On the afternoon, guided visit to
Assisi, Saint Francis Basilica, Saint Chiara, Saint Rufino
and to the prison hermitage.Walk on the Comune
Square and the Minerva’s Church. Dinner and accommodation in 4**** hotel.

Com este programa irá descobrir e sentir o Caminho de Santiago como São Francisco de Assis. Para comemorar
os oito centenários desde a chegada desta importante personalidade a Compostela, prestamos um tributo particular com esta oferta de uma viagem de 9 dias/8 noites.
O itinerário começa em Roma, onde pode usufruir das vistas panorâmicas da cidade. Após três dias e várias visitas na Cidade Eterna, o programa continua em Assis. Entre outros lugares incríveis, as visitas em Assis incluem a
Basílica de São Francisco, Santa Clara e Perugia. O ponto final da nossa viagem é Santiago de Compostela, onde
iremos percorrer a última etapa do Caminho e visitar as “Vilas Mariñeiras” (regiões piscatórias) da Galiza.
With this program you will discover and feel the St. James Way as San Francisco de Asis did. In order to commemorate the eight centenaries since this important figure reach Compostela, we pay a particular tribute with
this offer of a 9 days/8 nights trip.
The itinerary begins in Rome, where you may enjoy of the panoramic views of the city. After three days and
several visits on the Eternal City the program continues in Asis. Among other incredible places the visits in Asis
include The San Francisco Basilica, Santa Chiara and Perugia. The final point of our trip is Santiago de Compostela where we will make the last stage of The Way and visit the “Vilas Mariñeiras” (fishing regions) of Galicia.

Programa / Program
Dia 1 / Day 1: Chegada a Roma – Fiumicino pelos
seus próprios meios. Encontro com o guia e visitas
panorâmicas de autocarro, se possível (depende do
horário). Jantar e alojamento num hotel 4*.
Arrival to Rome – Fiumicino on your own.
Meeting with the guide and panoramic visit by bus if it
is possible (depending on the schedule).
Dinner and accommodation in Hotel 4*.

Dia 2 / Day 2: Pequeno-almoço no hotel. Visita guiada
ao centro de Roma: Praça de São Pedro, Museu do
Vaticano e Capela Sistina, Fórum Imperial e coliseu.
Almoço num restaurante típico, jantar e alojamento
num hotel 4****.
Breakfast at the hotel. Guided visit to the Rome
Center: Saint Peter’s Square, Vatican Museum and
Sistine Chapel, Imperial Forum and coliseum.
Lunch on a typical restaurant, dinner and accommodation in 4**** hotel.

Dia 3 / Day 3: Pequeno-almoço no hotel e continuação das visitas durante a manhã. O almoço será
num restaurante, tempo livre de tarde para compras
ou visita opcional às escavações arqueológicas de Ostia
Antica ou ao santuário Divino Amore. Jantar e alojamento num hotel 4****.
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Breakfast at the hotel and continuation of the visits
during the morning.
The lunch will be in a restaurant, free time on the
afternoon for shopping or optional visit to the
archeological excavations of Ostia Antica or Divino

Dia 5 / Day 5: Pequeno-almoço no hotel e partida para
Perugia, centro histórico. Passeio pelo Corso Vanucci,
Palácio Priori, e Galeria Nacional da Úmbria. Chegada
à praça Novembro IV e visita à Catedral perugiana.
Almoço num restaurante típico e visita guiada ao
Museu da Catedral de São Lourenço. Regresso a Assis
para jantar e pernoitar.
Breakfast at the hotel and departure to Perugia, historical centre. Walk on CorsoVanucci, Priori Palace, and
Umbria national gallery. Arrival at November IV square
and visit to the Perugian Cathedral. Lunch on a typical
restaurant and guided visit to the Saint Lorenzo’s
Cathedral Museum. Return to Assisi for dinner and
accommodation.

Dia 6 / Day 6: Pequeno-almoço no hotel. Transporte
para o aeroporto de Roma, voo para o Porto. Chegada
e transporte para Santiago de Compostela de autocarro. Jantar e alojamento num hotel 4**** central.
Breakfast at the hotel. Transfer to the Roman airport,
flight to O Porto. Arrival and transfer to Santiago de
Compostela by bus. Dinner and accommodation in a
centric 4**** hotel.

Dia 7 / Day 7: Pequeno-almoço no hotel e transporte
para “Monte do Gozo” de autocarro para fazer uma
peregrinação simbólica até à Catedral. Assistir à missa
do peregrine às 12:00h e almoço num restaurante na
parte velha da cidade. De tarde, visita guiada à Catedral e aos seus telhados. Tempo livre para desfrutar da
cidade. Jantar e alojamento num hotel 4**** central.
Breakfast at the hotel and transfer to the “Monte do
Gozo” by bus to carry out a symbolic pilgrimage till
the Cathedral. Attendance to the pilgrims mass at
12:00 h and lunch in a restaurant of the old town. In
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CAMINHO DE SÃO FRANCISCO DE ASSIS / THE WAY OF SAINT FRANCIS OF ASSISI

O preço inclui / The price includes

the afternoon, guided visit to the Cathedral and its
roofs. Spare time to enjoy the city. Dinner and accommodation in a centric 4**** hotel.

Dia 8 / Day 8: Pequeno-almoço no hotel. Partida para
visitar a “Costa da Morte – regiões piscatórias”, com
a companhia de um guia. A viagem faz paragem em
Muros, Finisterra e Muxia. Antes e chegar a Muros,
faremos uma paragem nas “Paxareiras”, um ponto
de vista privilegiado para ver toda a costa. A nossa
próxima paragem será em “Ezaro”, cuja cascata é a
única na Europa que desagua diretamente no mar,
facto que torna este local uma paragem obrigatória
pela sua particularidade. A próxima paragem no nosso
caminho é em Finisterra, o antigo fim do mundo,
onde o farol é utilizado para contar algumas aventuras
que os barcos passavam em frente à perigosa costa.
O Almoço será num restaurante em Finisterra. De
tarde, chegaremos ao nosso último ponto de paragem
em Muxia, conhecida como o centro de impacto da
tragédia do barco Prestige, aí se encontra o santuário
“Virxe da barca”.

Breakfast at the hotel. Departure to carry out the visit
to the “Costa da Morte – fishing regions”, with the
company of a guide. The trip makes stops in Muros,
Fisterra and Muxia. Before getting Muros, we will
make an stop in “Paxareiras” a privileged view point
to see the whole coast. Our next stop will be “Ezaro”
whose waterfall is the only one in Europe that flows
directly on the sea, fact that makes this stop obligatory for its particularity. The next stop in our way is
in Fisterra, the ancient end of the world, where the
lighthouse is employed to explain some of the adventures that suffer the boats that used to pass in front of
the dangerous coast. The Lunch will be in a Finisterre
restaurant. In the afternoon we will reach our last stop
in Muxia, known as the Ground Zero of the Prestige
tragedy, there is found the “Virxe da barca” sanctuary.

•

Itinerário de autocarro como indicado no programa. / Itinerary by bus as indicated in the program

•

3 noites num hotel 4**** em Roma com pensão completa. / 3 nights in 4**** hotel in Rome in full board.

•

2 noites num hotel 4**** em Assis em pensão completa. / 2 nights in 4**** hotel in Assisi in full board.

•

Visitas guiadas em Roma e Assis como indicado no programa. / Guided visits in Rome and Assisi as

•

Voo Roma – Porto. / Flight Roma – Oporto.

•

3 noites num hotel 4**** em Santiago de Compostela, em meia pensão. / 3 nights in the 4**** hotel in

•

Viagem para Finisterra – Costa da Morte. / Trip to Finisterre – Costa da Morte.

•

Almoço em Santiago e em Finisterra. / Lunch in Santiago and Finisterre.

indicated in the program.

Santiago de Compostela in half board.

Notas /Remarks
•

•

Não inclui os voos do ponto de partida para Roma
ou Santiago.

Preço por pessoa
em quarto duplo: 1.100 €

It does not include the flights from the departure
point to Rome or Santiago.

Price per person
Double room: 1.100 €

É possível começar o programa por qualquer uma
das duas cidades.

*Nota: Preço válido para um mínimo de 30
participantes / Price valid in base to min. 30

It is possible to begin the program from any of the
two cities.

participants.

Día 9 / Day 9: Pequeno-almoço no hotel e transporte
de autocarro para o aeroporto do Porto.
Breakfast at the hotel and transfer by bus to the
O Porto airport.
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Parques de campismo e grupos de escuteiros / Campsites and Scout groups
6 dias / 5 noites

6 days / 5 nights

Preço por pessoa: 230 €
Price per person: 230 €
*Mínimo e máximo de participantes: Entre 15 e
50/100 participantes (dependendo da disponibilidade dos edifícios) / Minimum and maximum

of participants: From 15 until (It depends on the
availability of the facilities) 50/100 participants.

O preço inclui / The price includes

Itinerario / Program

tion. Itinerary to do by foot: Gubbio – Vallingegno
(4/5 hours). In Vallingegno dinner and accommodation.

•

5 Pequenos-almoços / 5 Breakfast

•

5 refeições quentes / 5 cold meals

•

5 refeições / 5 hot meals

Dia 1 / Day 1: Chegada a Assis pelos próprios meios
do cliente e transporte para Gubbio.
Chegada a Gubbio, jantar, representação, canto e
pernoitar.

•

4 lanches / 4 afternoon snacks

Dia 5 / Day 5: Depois do pequeno-almoço, continuação do percurso (o almoço será um picnic que
cada peregrino deverá transportar consigo).
Itinerário a fazer a pé: Biscina – Assis (7 horas).
Chegada a Assis e transporte para a paróquia de Santa
Maria Maior S. Messa, assistir à missa.
Voltando para Gubbio de autocarro / camioneta, jantar
e acomodação.

•

5 noites / 5 accommodation nights

•

Autocarro de Assis para Giulio /

•

Bilhete para funicular / Funicular ticket

•

Pacote Fratello Lupo Gubbio /

Bus from Assisi to Gubbio

Pack Fratello Lupo Gubbio

Arrival to Assisi by the customer’s means and transfer
to Gubbio.
Arrival to Gubbio, dinner, plays, singing and overnight.

Dia 2 / Day 2: Pequeno-almoço e partida a pé em
direção à igreja Vittorina.
Início do percurso espiritual “Fratello lupo Gubbio”.
Subida à montanha num funicular ou a pé (depende
do horário e da disponibilidade)
O almoço será no campo da Basílica de S. Ubaldo ou,
se estiver mau tempo, no interior do hall do convento.
De tarde, visita à Basílica de Santo Ubaldo e
regresso a pé.
Jantar.
Breakfast and departure by foot towards the Vittorina
church.
Starting of the spiritual route “FratellolupoGubbio”.
Ascent to the mountain by funicular or by foot (depending on the schedule and availability).
The Lunch would be on the San UbaldoBasilic’s
meadow or if bad weather inside a convent hall.
On the afternoon, visit to the Saint UbaldoBasilic and
return by foot.
Dinner.

After the breakfast continuation of the route (the lunch
would be a picnic that each pilgrim should carry along
the walk).
Itinerary to do by foot: Biscina – Assisi (7 hours).
Arrival to Assisi and transfer towards the Saint Maria
Maggiore S. Messa parish, assistance to the mass.
Coming back to Gubbio by bus/coach, dinner and
accommodation.

Dia 6 / Day 6: Pequeno-almoço. Fim do programa.
Breakfast. End of the program.

Dia 3 / Day 3: Pequeno-almoço e partida para o
caminho (o almoço será em picnic, que cada peregrino
deverá transportar consigo).
Itinerário pedestre: Gubbio – Vallingegno (4/5 horas).
Em Vallingegno, jantar e acomodação.
Breakfast and departure towards the route (the lunch
would be a picnic that each pilgrim should carry along
the walk).
Itinerary to do by foot: Gubbio – Vallingegno
(4/5 hours). In Vallingegno dinner and accommodation.

Dia 4 / Day 4: Após o pequeno-almoço, continuação
da rota (o almoço será um picnic que cada peregrino
deverá transportar consigo).
Itinerário pedestre: Vallingegno – Biscina (3 houras).
Em Biscina, lance, jantar e acomodação.
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After the breakfast continuation of the route (the lunch
would be a picnic that each pilgrim should carry along
the walk).
Itinerary to do by foot: Vallingegno – Biscina (3 hours)
In Biscina afternoon snack, dinner and accommoda-
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Na Espanha

Na França

Na Bélgica

Na Itália

Em Portugal

Funded by the Competitiveness and Innovation Framework
Program of the European Union
Support to transnational thematic tourism products as and
sustainability of European tourism 43/G/ENT/CIP/12/B/N02S022
The sole responsibility of this publication lies with the author. The European Commission is not responsible for any use that may be made of the
information contained therein
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