Galiza Interior
Lugo Orense Ribadavia Monforte de Lemos Santiago de Compostela
Minipercurso “Caminho de Santiago”

3 Dias: Tudo Incluído
20 a 22 maio

8 a 10 julho

30 setembro a 2 outubro

2022

1º Dia: Porto - Ribadavia - Orense
Porto - 08h00. Viagem em auto-estrada para o interior da Galiza (breve pausa no percurso). Paragem em Ribadavia, capital do vinho
Ribeiro, tendo no Castelo dos Condes de Ribadavia, Praça Maior, Igreja de Santiago e Bairro Judeu especial relevo. Continuação para
Orense, reconhecida pelas suas fontes termais de águas a rondar os 60º, apreciadas desde o período romano. Almoço. Panorama da
Praça Maior e o seu curioso “plano inclinado”, arcadas, casas nobres e edifício da Câmara, Catedral de S. Martinho, o Pórtico do Paraíso
e Capela do Santo Cristo, praças do Trigo e da Madalena, As Burgas e Ponte Velha sobre o rio Minho… Jantar e alojamento.
2º Dia: Orense - Monforte de Lemos - Lugo
Pequeno-almoço. Saída para Monforte de Lemos, porta da Ribeira Sacra região demarcada pelos rios Minho e Sil; no monte de S.
Vicente de Pino, a altiva Torre de Menagem, edifício do Parador de Turismo e uma visão sobre o centro histórico, Bem de Interesse
Cultural - panorama do Colégio de Nossa Senhora da Antiga, o pequeno Escorial galego, Ponte Velha e antiga Judiaria. Chegada a Lugo,
cidade bimilenar rodeada pela muralha, Património Mundial da UNESCO. Alojamento em pensão completa. Visita orientada através de
um dos miradouros muralhados, Catedral de Santa Maria, o seu altar-mor e capela de Nª Sª dos Olhos Grandes, Praça Maior, Palácio
Municipal, Círculo das Artes e uma breve passagem pelo bairro de O Carme parte do Caminho Primitivo de Santiago e da Via Romana
entre Braga e Astorga. Jantar e alojamento.
3º Dia: Lugo - Caminho de Santiago - Porto
Após o pequeno-almoço, a experiência de minipercurso no Caminho de Santiago entre a muralha de Lugo e a margem do rio Minho,
atravessando a ponte romana em direção ao bairro e igreja de São Lázaro, onde será retomada a viagem de autocarro com destino a
Santiago de Compostela - nesta breve caminhada, o apelo à contemplação e motivação ou somente… continuar. Passeio através da
Praça Cervantes, Praça Quintana e Praça de Platerías, Rua Nova e Rua do Franco, terminando diante da Catedral, o final de todos os
Caminhos. Tempo livre. Almoço. Em hora a determinar, reunião do grupo e regresso ao Porto (pausa em área de serviço) - chegada
prevista às 20h30.

Preço por Pessoa
Suplemento Single

329 €
59 €

Inclui: viagem em autocarro de turismo; alojamento em hotéis de 4* (quartos duplos c/ banho); pensão completa + bebidas (1/4 vinho, água);
visita guiada de Lugo + entrada na Catedral; restantes visitas mencionadas; acompanhamento de representante Destinos Ilimitados; taxas
hoteleiras; serviço; IVA, seguro Multiviagens. Exclui: extras pessoais.

Obs: programa sujeito a nº mínimo de participantes, bem como ao cumprimento das regras de higiene e segurança em contexto sanitário.
Caminho de Santiago: apesar da curta distância e baixa dificuldade do percurso, poder-se-á optar pelo mesmo trajeto de autocarro.
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