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1º. Dia (Sáb.) – GUIMARÃES / OURENSE / SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Partida por A3 para Valença do Minho (pausa), Porriño e Ourense. A nossa guia local levar-nos-á ao cais de St. 
Estevo para embarque no moderno barco “ACQUA 2”. Início de um magnífico cruzeiro pelas imponentes 
gargantas do rio SIL, encostas enriquecidas pela colorida vegetação e mosteiros de ancestral existência com 
realce para o mosteiro-parador de Santo Estevo de Ribas de Sil (entrada incluída). Seguida depois em direcção ao 
miradouro de Cabezoás, com paisagem única, um dos mais importantes da Ribeira Sacra. Desembarque, seguido 
de almoço em restaurante tradicional. De tarde, partida para Castro Caldelas, um lugar de encantos. Percorrer as 
ruas do núcleo histórico é regressar ao passado, com particular relevo para o seu majestoso castelo 
exemplarmente conservado e restaurado. Terminaremos o nosso passeio com uma visita a uma Adega de 
Denominação de Origem “Ribeira Sacra”, finalizando com uma prova, com possibilidade de compra. Ao fim da 
tarde, partida directamente para Santiago de Compostela. Instalação no Hotel Oca Puerta del Camino 4**** ou 
similar. Jantar buffet e alojamento. 

 

2º. Dia (Dom.) SANTIAGO DE COMPOSTELA / A PROBA DO CARAMIÑAL / GUIMARÃES 

Pequeno-almoço no hotel. Início da visita de Santiago, com guia local, justamente apelidada de Cidade Santa. 
Santiago de Compostela, histórica cidade espanhola e centro religioso e de peregrinação desde a Idade Média, 
em consequência da descoberta do túmulo de Santiago Maior no séc. IX. Possibilidade de assistir à MISSA DO 
PEREGRINO na Catedral, a partir das 12h00 H.E. Em horário a determinar, regresso ao hotel para almoço buffet. 
De tarde, seguida para o litoral, apreciando a idílica paisagem que nos é oferecida, desde o impressionante 
miradouro da Curota, eleito em várias ocasiões como o miradouro mais espectacular de toda a comunidade 
galega. De volta ao autocarro, início da viagem de regresso por Tui, Valença do Minho, Barcelos, Braga e 
Guimarães. Chegada prevista às 20h30. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 

 

   

        

 

   

 

             Preços por pessoa em euros 
                                 (mínimo 40 participantes) 

Em quarto duplo 205,00 
Em quarto Individual 235,00 
Criança 03-11 anos c/2 Adultos 160,00 

               Serviços Incluídos 
- Transporte em autocarro de grande turismo 
- Alojamento no hotel previsto ou similar (4*) 
- Cruzeiro no Rio Sil 
- Circuito da Ribeira Sacra 
- Guia na Ribeira Sacra 
- 1 Pequeno-almoço buffet 
- 1 Almoço regional 
- 1 Almoço Buffet 
- 1 Jantar Buffet 
- Bebidas em todas as refeições (água e vinho da casa) 
- Visita ao Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil 
- Visita ao Miradouro de Cabezoás e Miradouro da Curota 
- Visita a Castro Caldelas 
- Visita a uma Adega com prova 
- Visita guiada a Santiago de Compostela 
- Todas as visitas mencionadas no programa como incluídas 
- Acompanhamento e assistência durante toda a viagem 

- Seguro Multiviagens 

- IVA à taxa em vigor 

                                     Partidas 
                             (comparência 15 minutos antes)    
07h00 – PEVIDÉM           – Igreja de S. Jorge 
07h15 – GUIMARÃES     – Hotel Íbis 
07h30 – GUIMARÃES     – Campo da Feira 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO: 

No acto da inscrição, o cliente deverá depositar 100,00€ por 

pessoa. O restante pagamento deverá ser efectuado até 15 dias antes 

do início da viagem. 
- Não dispensa a consulta das nossas condições gerais, que forneceremos a pedido. 

 09 e 10 JULHO 2022 

ano santo em compostela 
CRUZEIRO NO RIO SIL – CIRCUITO DA RIBEIRA SACRA 

NÃO INCLUI: 

Todos os serviços não mencionados expressamente como incluídos. 
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