
7 Dias | De 22 a 28 de Abril de 2019 
É conhecido com o nome de Caminho Primitivo o Caminho de Santiago que tem a sua origem em Oviedo e 

cruza com o Caminho Francês em Melide. O nome “primitivo” deve-se por ser este o primeiro caminho com 
referências históricas; o rei Alfonso II das Astúrias e a sua séquito saíram de Oviedo, no século IX, para visitar o 
túmulo do Apóstolo Santiago, descoberto poucos anos atrás. 

1.º Dia – ÉVORA / LUGO                        MP 
Saída pelas 05h30 do Rossio, em Évora. Iniciamos a viagem por Santarém, 

A1, Porto, A3 e Braga. Almoço livre nesta região. Continuamos por Valença do 
Minho, Vigo, Ourense e Lugo. Após a chegada, visita a esta cidade onde se 
destaca a muralha e o centro histórico. Jantar e alojamento no Hotel Los 
Olmos**. 

 

2.º Dia – LUGO / A PONTE FERREIRA (26 km) / LUGO                      MP 
Pequeno almoço no hotel. Início da caminhada, deixando para trás a 

muralha romana de Lugo, caminhando até à Ponte Ferreira. O itinerário transita 
desde Lugo até San Román, Guntin e Pacio, até chegar a Ponte Ferreira. Em San 
Román destaca-se a ermita de San Román da Retorta, construção de origem 
românica, do século XII, que só conserva as portadas e colunas laterais. Perto 
encontra-se a igreja de Santa Cruz da Retorda, também românica e do mesmo 
século. Ao chegar a Ponte Ferreira, cruzaremos a ponte romana de arco único. 
(Quem optar por não caminhar poderá visitar alguns destes locais referenciados 
por onde passa o caminho de Santiago). Após a caminhada, regresso ao hotel. 
Jantar e alojamento no Hotel Los Olmos**. 

 

3.º Dia – LUGO / A PONTE FERREIRA / MELIDE (20 km) / LUGO                        MP 
Pequeno almoço no hotel. Seguiremos de autocarro até ao ponto de união do 

Caminho Primitivo com o Francês. Inicio do percurso até Melide que será o nosso 
próximo destino. Esta localidade está na encruzilhada dos Caminhos de Santiago. É 
no centro da vila que se cruza o Caminho Francês e o Primitivo. As impressões da 
história do Caminho na sua passagem por Melide, levam-nos ao Hospital dos 
Peregrinos, do ano de 1502, convertido hoje no atual Museu da Terra de Melide. A 
Serra do Careón é a porta de entrada do Caminho Primitivo  na Terra de Melide. A 
rota deste caminho passa pelas paróquias de Vilouriz e Villamor, ambas com 
enraizadas impressões arqueológicas  como castros, cruzeiros e fragmentos no 
pavimento do caminho  e onde a paisagem parece ter ali parado no tempo.  

PREÇO POR PESSOA 
EM QUARTO DUPLO 

435€ 
Suplemento Individual: 110€ 

O preço inclui: 
- Transporte em autocarro de 
grande turismo, conforme o 
itinerário apresentado; 
-Caminhadas de acordo o 
itinerário apresentado; 
- Credencial do peregrino; 
- 3 noites no Hotel Los Olmos 
2* em Lugo; 
- 3 noites no Hotel Castro 3* 
em Santiago de Compostela; 
- Regime de meia pensão nos 
hotéis indicados (pequeno-
almoço e jantar), com água e 
vinho; 
- Acompanhamento por 
delegado da agência; 
- Seguro de viagem (apólice n.º 
0PT1700SI03710920); 
- Taxas de turismo e IVA. 



Será à frente do antigo Hospital dos Peregrinos, hoje museu, onde se cruza o 
Caminho Primitivo com o Caminho Francês, na Praça do Convento, a mais 
importante da vila e onde também se encontra a Obra Pía de Santo Antón, que 
inclui a capela e a câmara municipal. (Quem optar por não caminhar poderá visitar 
alguns destes locais referenciados por onde passa o caminho de Santiago). Após a 
caminhada, regresso ao hotel. Jantar e alojamento no Hotel Los Olmos**. 
 

4.º Dia – LUGO / MELIDE / ARZÚA (14 km) / SANTIAGO DE COMPOSTELA           MP 
Pequeno-almoço no hotel. Inicio da caminhada até Boente e Castañeda para 

chegar a Arzúa, localidade conhecida pela produção de queijo. O caminho nesta 
etapa é mais fácil devido ao bom estado de conservação. (Quem optar por não 
caminhar poderá visitar alguns destes locais referenciados por onde passa o 
caminho de Santiago). Após a caminhada seguiremos para o hotel nos arredores de 
Santiago de Compostela. Jantar e alojamento no Hotel Castro ***. 

 

5.º Dia – SANTIAGO DE COMPOSTELA / ARZÚA – O PINO / AMENAL (19 km / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA                         MP 

Pequeno almoço no hotel. Seguiremos até Arzúa para inicio da caminhada. Do 
concelho de Arzúa, passaremos para O Pino, num trajeto cómodo, com declives 
mas fáceis e sempre por estradas próximas da N-547. (Quem optar por não 
caminhar poderá visitar alguns destes locais referenciados por onde passa o 
caminho de Santiago). Após a caminhada seguiremos para o hotel nos arredores de 
Santiago de Compostela. Jantar e alojamento no Hotel Castro ***. 

 
6.º Dia – SANTIAGO DE COMPOSTELA / AMENAL (10 km) / MONTE GOZO / 
SANTIAGO DE COMPOSTELA                          MP 

Pequeno almoço no hotel. Seguiremos até Amenal para inicio da caminhada, 
entre as estradas com folhas das árvores, eucaliptos e carvalhos, chegamos às 
últimas aldeias da freguesia de O Pino. O município de Santiago aguarda lá no alto, 
conduzindo o peregrino através da paróquia de Sabugueira e finalizando a 
caminhada no Monte Gozo. Após a caminhada seguiremos para o hotel nos 
arredores de Santiago de Compostela. Jantar e alojamento no Hotel Castro ***. 

 

7.º Dia – SANTIAGO DE COMPOSTELA / MONTE GOZO (4 km) / SANTIAGO DE 
COMPOSTELA / ÉVORA                         APA 

Pequeno almoço no hotel. Regresso ao Monte do Gozo, local de onde se obtém 
a primeira paisagem de Santiago de Compostela e dá começo ao percurso urbano 
que se conclui aos pés da fachada barroca da catedral. Chegada à Praça do 
Obradoiro e fim do caminho. Tempo livre para visitas à Catedral e centro histórico e 
entrega da Compostela. De tarde, em hora a indicar, regresso por Pontevedra, Vigo, 
Braga, Porto, A1, com pequenas paragens durante o percurso. 
 

FIM DE VIAGEM E DOS NOSSOS SERVIÇOS 

Não inclui: 
- Outras refeições não 
mencionadas como incluídas; 
-Entradas em monumentos; 
- Outros serviços não 
mencionados como incluídos. 

CAMINHAR 

COMER 

DORMIR 

REPETIR 

MELIDE ARZÚA SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

Inscrição até dia 
04 de Janeiro de 

2019 
Sinal: 50€ 

Pagamento Final até 
15 de Abril de 2019 


