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Pacotes de Férias

Com a pressão e velocidade que os tempos presentes impõem, todos sentimos a necessidade de alguns
períodos de libertação e introspeção. As viagens espirituais são uma ótima maneira de encontrarmos o nosso
equilibrio. É neste contexto que a Walk Hike Portugal decidiu lançar a marca Walk Soul com uma magnífica
jornada com o que chamamos “A Antiga Rota Espiritual Portuguesa dos Caminhos de Santiago. Esta bela rota é
caracterizada por boa parte ser um caminho costeiro. Entre o Atlântico, o Rio Minho e as Rias de Vigo.
Conheceremos as gentes desta região e algumas das suas tradições mais profundas. Passaremos por locais de
grande beleza natural e outros de grande importância histórica.

Estes são os nossos Caminhos de Santiago e convidamo-vos para se juntarem a nós nesta jornada de reunião e
espiritualidade.
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Este é o dia em que a nossa jornada começa, com a viagem
até Vigo, a maior cidade da Galiza, a qual deve a sua origem
bem como todo o seu crescimento graças ao seu porto, um
dos mais importantes do mundo ao nível da descarga de
peixe.

Será aqui que dormiremos a primeira noite.

Dia 1 – Chegada a Vigo 
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Este é a nossa primeira caminhada e sairemos de Vigo junto
ás suas famosas Rias. A seguir, já mais no interior subiremos
bastante até um planalto, onde faremos boa parte do
caminho.

Uma vez nesta zona alta, as vistas extendem-se por toda a
cidade, assim como da entrada do grande estuário onde as
rias começam.

Cerca 2 horas mais tarde entraremos dentro de um bonito
bosque, do qual só sairemos quando começarmos a descer
para o obejetivo do dia, a vila costeira de Redondela, criada
em meados do séc. XIII.

A nossa segunda noite será novamente em Vigo, o que
permitirá aos nossos caminhantes conhecerem um pouco
melhor esta cidade cuja origem remota ao séc. II AC.

Dia 2– Pelo Bosque do Grande Planalto
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Dia 2– Pelo Bosque do Grande Planalto

Duração da Caminhada– Cerca de 5h 

Equipamento aconselhado(dependendo do tempo)
• Ténis confortáveis, de preferência para caminhadas e que 

sejam resistentes à humidade.
• Chapéu/boné
• Casaco corta vento impermeável
• Óculos de sol
• Protetor solar 
• Calças/calções confortáveis. Deve-se evitar calças de 

ganga
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A caminhada deste dia começa onde acabámos no dia
anterior, na vila de Redondela. Várias personalidades foram
seduzidas pelo seu charme, entre elas o poeta e dramaturgo
Federico García Lorca, Famoso poeta espanhol e uma das
primeiras vítimas da Guerra civil espanhola.

A partir daqui o caminho sobe até ao cimo de uma colina,
onde começa mais um bosque. Ao fim de cerca de 3 km
chegamos a Arcade, uma vila conhecida pela qualidade das
suas ostras. Contudo, Arcade é igualmente conhecida pela
sua bela ponte medieval, cheia de simbolismo, pois foi aqui
que os franceses foram derrotados em 1809, pondo fim a
uma ocupação de 5 meses das tropas napoleónicas.

A partir daqui teremos mais uma colina pela frente bem como
vários bonitos corredores florestais, que se estendem quase
até ao nosso destino final deste dia, a bela cidade de
Pontevedra.

É aqui que passaremos a noite. Impõem-se um passeio
noturno no centro histórico desta cidade, o orgulho da cidade
já que é considerado um dos mais bonitos e bem preservados
de toda a Galiza.

Dia 3 – As Colinas, as Ostras e a Ponte Histórica
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Dia 3 – As Colinas, as Ostras e a Ponte Histórica

Duração da Caminhada – Cerca de 7h 

Equipamento aconselhado(dependendo do tempo)
• Ténis confortáveis, de preferência para caminhadas e que 

sejam resistentes à humidade.
• Chapéu/boné
• Casaco corta vento impermeável
• Óculos de sol
• Protetor solar 
• Calças/calções confortáveis. Deve-se evitar calças de 

ganga
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O dia começa com uma visita à histórica Igreja da Virgem
Peregrina, um curioso edifício do séc. XVIII e um santuário
para todos os peregrinos.

Já na saída da cidade passaremos pela Ponte do Burgo. De
origem Romana tem um elevado valor simbólico tanto para os
espanhois como para os portugueses, já que foi em cima dela
que os Reis Fernando II de Leão e Galizia e D. Afonso
Henriques celebraram o tratado de paz.

2 horas mais tarde chegaremos ao convent de Poio. Datado
do séc. VII, atingiu o seu apogee no séc. XVI com a criação de
um Colégio de Teologia. Ao longo dos séculos teve várias
restaurações, sendo no séc. XVII, com a construção da sua
igreja, que assumiu a forma presente. É um dos mais
importantes locais para os peregrinos, tendo um mosaic com
200 m2 representando o caminho para Santiago.

3 km dpois, começaremos a subir em direção ao Convento da
Armenteira. Ainda hoje nele vivem uma comunidade de
irmãs cisterciences. O seu isolamento e a austeridade da sua
arquitetura são um convite à introspeção e meditação.

Dia 4 – O Caminho dos Mosteiros
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Dia 4 – O Caminho dos Mosteiros

Duração da Caminhada – Cerca de 7h 

Equipamento aconselhado(dependendo do tempo)
• Ténis confortáveis, de preferência para caminhadas e que 

sejam resistentes à humidade.
• Chapéu/boné
• Casaco corta vento impermeável
• Óculos de sol
• Protetor solar 
• Calças/calções confortáveis. Deve-se evitar calças de 

ganga
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Este dia começa dentro de uma lindíssima Floresta, onde as
águas cristalinas de um riacho e as suas pedras graníticas nos
acompanharão. Continuaremos até a um pequeno povoado,
conhecido pelas suas originais estátuas de pedra que
representam a vida nas suas diversas formas.

3 horas mais tarde chegaremos à pequena cidade de
Cambados, capital do Alvarinho, um dos melhores vinhos
brancos do mundo (conhecido em Portugal como Vinho
Verde), e foi Cidade Europeia do Vinho em 2017. Embora a
sua origem seja tardia quando comparada com muitas outras
cidades da região, dado que nasceu apenas no séc. XVI,
Cambados é um autêntico museu ao ar livre escavado na
pedra granítica, sendo um dos mais bem preservados locais
históricos da Galiza.

Dado que esta é uma das etapas mais curtas, os nossos
caminhantes terão tempo para usufuirem desta bela cidade,
para além de que será aqui que dormirão.

Dia 5 – A Rota da Pedra e da Água
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Dia 5 – A Rota da Pedra e da Água

Duração da Caminhada– Cerca de 4h 

Equipamento aconselhado(dependendo do tempo)
• Ténis confortáveis, de preferência para caminhadas e que 

sejam resistentes à humidade.
• Chapéu/boné
• Casaco corta vento impermeável
• Óculos de sol
• Protetor solar 
• Calças/calções confortáveis. Deve-se evitar calças de 

ganga
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Este dia com um longo e interessante passeio de barco.
Primeiro pelo estuário de Arosa, um dos vários que faz parte
do grande complex que são as Rias Baixas da Galiza, o maior
estuário de toda a Espanha. É igualmente conhecido pela sua
rica fauna marítima, as praias e ilhas/ilhéus.

Depois entramos no Rio Ulla, que nasce a 640 m de altitude e
divide as províncias da Corunha e Pontevedra. É um dos
maiores rios da região, e a sua bacia hidrográfica é a 2ª maior
da Galiza e Minho, sendo que a maior é a do Rio Minho. Resta
dizer que esta via que faremos é a única via sacra marítima do
mundo, dado que foi por ela que os restos mortais do
Apóstolo Santiago foram transportados.

Após este passeio, que nos poupou 30 km de Estrada,
começaremos a andar. Após várias vilas, chegaremos ao nosso
destino deste dia, a vila de Milladoiro, chamada assim pois é
o primeiro local, vindo pela rota portuguesa, em que se avista
a monumental catedral de Santiago de Compostela. Será
igualmente aqui que pernoitaremos antes do dia em que
chegaremos ao nosso destino final.

Dia 6  – A Única Via Sacra Marítima do Mundo
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Dia 6  – A Única Via Sacra Marítima do Mundo

Duração da Caminhada– Cerca de 5h 

Equipamento aconselhado(dependendo do tempo)
• Ténis confortáveis, de preferência para caminhadas e que 

sejam resistentes à humidade.
• Chapéu/boné
• Casaco corta vento impermeável
• Óculos de sol
• Protetor solar 
• Calças/calções confortáveis. Deve-se evitar calças de 

ganga
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Após 4 horas de caminhada, chegaremos ao nosso destino final, a
impressionante Praça Obradoiro. Este é o momento para bebermos
tudo o que nos rodeia, pois raros são os locais onde poderemos
sentir tanta magnificiência em simultâneo com a grandeza dos
edifícios seculares que nos rodeiam. A Catedral Romanica,
flanquead por duas torres de 74 m de altura convidam à
contemplação.

Esta praça tem a capacidade de condensar os costumes e a história
milenar da cidade. Um volta de 360º permite-nos reconhecer a
presença de vários estilos de arquitetura, os quais foram
implementados à mais de 700 anos. Os edifícios monumentais são
representantes das forças vivas da capital da Galiza: Religião,
Universidade, cuidado com o preregrino e a Administração.

Após este momento vamo-nos instalar no hotel, almoçar e 
poderemos descansar numa das inúmeras esplanadas no bonito 
centro histórico.  

O nosso ultimo jantar desta jornada espiritual será aqui, assim
como a nossa última noite em terras Galizas. 

Dia 7 – A Praça do Obradoiro
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Dia 7 – A Praça do Obradoiro

Duração da Caminhada – Cerca de 4h 

Equipamento aconselhado(dependendo do tempo)
• Ténis confortáveis, de preferência para caminhadas e que 

sejam resistentes à humidade.
• Chapéu/boné
• Casaco corta vento impermeável
• Óculos de sol
• Protetor solar 
• Calças/calções confortáveis. Deve-se evitar calças de 

ganga
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Neste último dia em Santiago de Compostela, durante a
manhã teremos tempo para conhecer com mais calma o
muito que há para ver, assim como obteremos os Certificados
de Peregrinos.

A seguir ao almoço apanharemos o comboio para o Porto,
onde dormiremos pois o desfazamento entre o horário dos
comboios assim o obrigará.

Dia 8 – Santiago de Compostela
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Dia 9 – O Dia da Despedida

Hoje é o dia de todas as despedidas, pois seguiremos de comboio para Lisboa. Para trás ficam 9 dias em que
cobrimos cerca de 100 km, mas igualmente 2000 anos de história. Conhecemos igualmente um pouco mais da
cultura ancestral da Galiza, dos povos que por lá passaram, a sua marca nestas gentes, mas também o peso que
a religião católica tem por estas latitudes, bem como a força da fé que move e orienta todo um povo deste o
tempo dos Romanos até aos nossos dias.

Entendemos igualmente a enorme importância que as “Rias Baixas” têm na vida e Economia de toda esta região.
Por ultimo, ficámos a perceber melhor a alma desta gente orgulhosa e o apego à sua fé e tradições, muito
parecida com a dos seus vizinhos do Minho.
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Por Dia Incluí

• Todas as dormidas dentro do programa, incluíndo o hotel em Vigo no 1º dia. 
• Todos os transportes dentro no programa a partir de Vigo e até ao Porto, incluíndo o tour de barco.
• O transporte diário da bagagem pessoal até um peso máximo de 20 kg por participante.
• O jantar do dia 7. 
• Relativamente aos pequenos-almoços, atendendo ás atuais limitações devidoà pandemia do COVID19, não nos é possível 

saber com esta antecedência quais os hotéis que incluem pequeno-almoço. Nos casos em que não será possível existem 
sempre boas alternativas perto dos hotéis onde vamos ficar.

• 1 guia. 
• Todas as atividades incluídas no programa.
• Seguros de Acidentes Pessoais e Responsabilidade Civil de acordo com os requisitos legais.

Por Dia Não Incluí

• Os custos do transporte até Vigo e do Porto para o destino de origem.
• A noite no Porto do dia 8 para o dia 9. 
• Para além dos casos em que os hotéis servem o pequeno-almoço e o jantar no dia 7, nenhuma refeição está incluída. O guia 

assegurará que existam sempre locais onde os picnics possam ser comprados. Nalguns casos existe a possibilidade de se 
poder almoçar pelo caminho os quais serão devidamente informados pelo guia.

Preço Por Pessoa

6 a 12 pessoas (por pessoa)……………..750€ + Iva
Suplemento por quarto individual……+ 160€

• Para menos de 6 pessoas o preço é dado sob consulta. O preço por pessoa deste programa implica um número mínimo de 6 
participantes, pelo que no caso deste número não ser atingido, a Walk Hike Portugal reserva-se no direito de suspender o 
programa em questão, devolvendo todo o dinheiro que cada participante já tenha pago.
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Calendário

De 10 a 19 de Julho

Nota: Os clientes terão de chegar no dia 10 de Julho a Vigo

Equipamento Aconselhado (Dependendo do Clima)

• Roupa confortável que permita o uso de diferentes camadas, com capacidade de adaptação ás variações climatéricas.
• Sapatos de caminhada/ténis confortáveis resistentes à humidade
• Chapéu/boné
• Casaco impermeável corta-vento
• Óculos de Sol
• Protetor solar
• Bastões de caminhada
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Confirmação da Reserva/Pagamento

No seguimento do seu contacto de reserva receberá da parte da Walk Hike Portugal um email
informando a nossa disponibilidade (caso a haja). Adicionalmente receberá igualmente os nossos
dados bancários para onde deverá fazer a transferência do valor em questão. Após a confirmação
da mesma receberá um documento com o “Acordo de Reserva do Programa”, assinado por nós,
para ser assinado por si e nos devolver, bem como uma fatura referente ao pagamento em questão
(pedimos-lhe igualmente que assim que faça a transferência nos envie o comprovativo).

• A reserva só é confirmada após a transferência por parte do cliente, correspondente a 30% do 
valor total.

• Os restantes 70% têm de ser pagos até 30 dias anteriores ao início do programa. 
• Se o pagamento for feito do estrangeiro, assegure-se por favor, que todos os custos bancários e 

outras taxas referentes à transação sejam pagos por si na origem, de modo a que recebamos o 
valor correto (em Euros). 
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Cancelamentos/Alterações

Dado que a Walk Hike Portugal desenvolve uma atividade de outdoor, está exposta ás condições climatéricas e ambientais bem como aos constrangimentos
que estes impõem. Assim, a Walk Hike Portugal reserva-se no direito de alterar atividades ou itinerários se as condições puserem em causa a segurança dos
seus clientes, bem como das suas equipas. Em baixo estão alguns exemplos de condições climatéricas e ambientais que poderão por em causa os nossos
passeios ou parte dos mesmos:
• Chuvas torrenciais
• Trovoadas
• Ventos fortes
• Deslizamento de terras
• Queda de árvores
• Fogos
• Inundações
• Tremores de terra
• Tempestades de mar 
Nestes casos, a ordem das atividades pode ter de ser mudada ou substituída por outra, se possível. Se o cancelamento de todo o programa for uma
inevitabilidade, devolveremos 60% do valor pago desde que o cancelamento ocorra até 48 horas antes do início do pacote de férias. Os restantes 40% serão
para a Walk Hike Portugal pagar os vários custos referentes a logística e reservas implicados em todos os nossos programas.

No caso de a razão do cancelamento do programa for da responsabilidade do cliente, a Walk Hike Portugal devolverá 100% do valor pago, desde que o mesmo
ocorra até 60 dias antes da data do início do programa. Se ocorrer até 45 dias antes da data do início do programa, devolveremos 75% do valor pago. Se
ocorrer até 30 dias antes da data do início do programa, devolveremos 50% do valor pago. Se o cancelamento ocorrer posteriormente a 30 dias do início
programa a Walk Hike Portugal não devolverá qualquer montante do valor pago. Se o cliente não chegar no dia em que é suposto (dia 1 do programa), a Walk
Hike Portugal refuta qualquer responsabilidade pela não participação de todas as atividades consideradas no programa reservado e adquirido pelo cliente,
assim como o retorno de qualquer montante pago pelo cliente. A Walk Hike Portugal reserva-se igualmente no direito de recalendarizar todo o programa, ou
parte do mesmo, de acordo com o que entender ser a melhor e mais viável opção.

O preço por pessoa deste programa implica um número mínimo de 6 participantes, pelo que no caso deste número não ser atingido, a Walk Hike Portugal
reserva-se no direito de suspender o programa em questão, devolvendo todo o dinheiro que cada participante já tenha pago.

COVID 19: Atendendo a todos os condicionalismos que a atual pandemia do COVID 19 impõe, não conseguimos por enquanto informar quais os hotéis onde
dormiremos bem como os que incluêm pequeno-almoço no preço. O que garantimos é que as unidades hoteleiras em questão serão de nível médio com as
comodidades em conformidade.
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