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CAMINHO DE SANTIAGO | 21 a 27 de Junho 2021 

Com o Padre Nuno Tovar de Lemos, sj. 

 
Programa 

 

Segunda, 21 de Junho | Lisboa - Valença 

Encontro em Lisboa e partida em direcção a Valença do Minho 

Almoço a caminho 

Chegada a Valença do Minho 

Encontro com membro da equipa do Caminho de Santiago para briefing e 

entrega da documentação. 

Jantar e alojamento em Hotel 3*  

 

Terça, 22 de Junho | 1ª Etapa: Porriño – Redondela – 15 km 

Pequeno-almoço no hotel 

Transfer Valença – Porriño, para início do caminho 

Almoço pic-nic 

Jantar e alojamento em Hotel 3* em Vigo 

 

Quarta, 23 de Junho | 2ª Etapa: Redondela – Pontevedra – 19 km 

Pequeno-almoço no hotel 

Almoço pic-nic 

Jantar e alojamento em Hotel 3*  

 

Quinta, 24 de Junho |3ª Etapa: Pontevedra - Combarro – Armenteira – Vilanova 

de Arousa (Variante espiritual do Salnés) 

Pequeno-almoço no hotel 

Almoço pic-nic 

Jantar e alojamento em Hotel 2*  

 

Sexta, 25 de Junho | 4ª Etapa: Pontecessures – Padron – 4 km 

Pequeno-almoço no hotel 

Travessia de barco Vilanova de Arousa - Pontecessures 

Jantar e alojamento em Hotel 3*  

 

Sábado, 26 de Junho | 5ª Etapa: Padron – Santiago de Compostela – 24 km 

Pequeno-almoço no hotel 

Almoço pic-nic 

19h30 Missa na Catedral 

Jantar e alojamento em Hotel 3* 
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Domingo, 27 de Junho | Santiago - Lisboa 

Pequeno-almoço no hotel 

Manhã livre 

Almoço em restaurante local 

Regresso a Lisboa. 

 

Fim dos nossos serviços 

 

 

 

 
 

 

 

 

Preço por pessoa em quarto duplo: 950 euros 

Suplemento para quarto individual: 150 euros 

 

Incluído: 

- 6 noites de alojamento nas categorias indicadas em regime de alojamento e 

pequeno-almoço 

- 6 Jantares (bebidas não incluídas) 

- 5 almoços pic-nic 

- Almoços em restaurantes locais no primeiro e último dia (bebidas não 

incluídas) 

- Viagem de barco Vila Nova de Arousa – Pontecessures (aprox. 1,5 horas) 

- Transporte de bagagens entre hotéis 

- Transfers de e para Lisboa 

- Roadbook de Viagem do Caminho de Santiago 

- Kit Peregrino (Credencial e vieira) 

- Assistência telefónica de emergência 

- Seguro de acidentes pessoais 

- Acompanhamento espiritual do Padre Nuno Tovar de Lemos, sj. 

 

Não incluído: 

- Despesas pessoais e equipamento 

- Tudo o que não esteja expressamente mencionado como incluído 
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INFO COVID 

 

Seguimos os seguintes procedimentos para garantir a segurança de todos: 

- Os almoços serão pic-nics ao ar livre. 

- Os jantares serão em hotéis ou restaurantes, segundo as regras de segurança 

oficialmente estabelecidas, que estes estabelecimentos cumprem. 

- Nos autocarros respeitar-se-á a percentagem de ocupação permitida. 

Iremos provavelmente em dois autocarros nos percursos Lisboa - Valença e 

Santiago – Lisboa. 

- Pode ser necessário o uso de máscara durante o caminho, se as regras 

actualmente vigentes em Espanha não forem entretanto alteradas. 

 

 

Inscrição: A inscrição fica válida mediante preenchimento correcto da ficha 

de inscrição - https://www.helenadetroia.pt/fichade-inscricao - e pagamento 

do sinal, no valor de 300 euros por pessoa. O restante valor poderá ser pago 

até ao dia 31 de Maio de 2021. 

 

Nota I: cada participante deverá preencher uma ficha individualmente.  

Nota II: a inscrição só estará confirmada depois de receber um email de 

confirmação da nossa parte. 

Nota III: O número de vagas é limitado. No caso de não ter vaga, poderá 

pedir para ficar em lista de espera. 

 

Documentos obrigatórios: cartão de cidadão válido. 

 

Pagamento: Os pagamentos devem ser feitos por transferência bancária para 

o IBAN PT 50 0010 0000 5322 8770 0024 6 (BPI) e os comprovativos enviados por 

e-mail para viagens@helenadetroia.pt, contendo na descrição a referência 

“21-007” e o nome do participante a que corresponde.  

 

Factura: Para receber a sua factura, por favor preencha com os dados 

desejados o formulário disponível no link www.helenadetroia.pt/factura. 

 

Responsabilidade: a responsabilidade da Helena de Tróia Viagens, membro da 

Gieseking Tours, Lda, RNAVT nº 3568, encontra-se garantida por um seguro de 

responsabilidade civil na companhia de seguros Fidelidade, no montante de 

€75.000. 
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