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Norte de Portugal e Santiago de Compostela
ITINERÁRIO

1º DIA – LISBOA / BRAGA / SANTIAGO DE COMPOSTELA

3º DIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA / VIGO / RIAS BAIXAS / SANTIAGO DE COMPOSTELA

Em hora a indicar, saida em autocarro de turismo, e partida por auto-estrada em direcção a

Pensão completa.

Braga. Após o almoço, visitarmos a cidade de Braga, orgulhosa do seu passado romano (Bracara
Augusta), destaca-se pela sua grande religiosidade.A Praça da República onde se encontra a Torre
de Menagem, é o ponto de partida para visitar os lugares de interesse: a Sé (Catedral), a mais
antiga do país. No seu interior existe um museu e no exterior três capelas sendo a mais
importante a Capela dos Reis, construída para albergar os túmulos dos pais de Afonso Henriques.
Nas imediações da cidade visitaremos o Santuário do Bom Jesus do Monte, um dos mais bonitos e
conhecidos centros religiosos de Portugal. A escadaria que leva ao topo é formada por 17

Pela manha excursão a Vigo, a maior cidade da Galiza, visitaremos o Monte do Castro (onde
teremos uma panorâmica da cidade), o porto, o Parque de castelos, a Porta do Sol. Pela tarde
excursão ao “El Grove”, (capital do marisco). Á ilha de “La Toja”, conhecida pela sua fabrica de
sabonetes e cosméticos feitos com minerais da zona, visitaremos também a capela de “ San
Caralampio “ ou também chamada Capela das Conchas. Continuaremos o percurso bordeando as
Rias de Arosa e Pontevedra chegando a Sanxenxo, o mais importante centro de veraneio com as
suas praias e passeio marítimo. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

patamares decorados com fontes simbólicas e estátuas alegóricas. Possibilidade de celebração de
eucaristia. (sujeita a horários de serviços religiosos). Continuação em direcção a Santiago de
Compostela. Instalação no hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA / SÃO BENTO DE PORTA ABERTA / VIANA DO CASTELO /
LISBOA

2º DIA - SANTIAGO DE COMPOSTELA

Pequeno almoço no hotel.

Pensão completa.

Em hora a combinar localmente, partida para visita do Santuário de São Bento de Porta Aberta, o
Santuário tem, segundo a tradição, origem numa ermida construída no local, por volta de 1640,

Dia dedicado à visita da cidade de Santiago, acompanhada por guia local. A cidade do Apóstolo,
considerada pela UNESCO como Património da Humanidade. Visitaremos a Catedral, o maior
templo românico da Península, construído entre 1075 e 1211 com o seu admirável pórtico da
glória, escultura da autoria do mestre Mateo Praça do Obradoiro onde se encontra o hospital real,
Praça da Quitana, onde se localiza a Porta Santa, também chamada como porta dos Perdões, que
apenas é aberta em Ano Santo. Teremos ainda oportunidade de visitar o bairro antigo com as suas
ruas típicas e a sua famosa Universidade. O almoço será servido em restaurante local durante as
visitas. Após o almoço, tempo livre. No final da tarde regresso ao hotel para jantar e alojamento.

cujas portas estavam sempre abertas, para servir de abrigo a quem passava. Após a visita do
Santuário continuação para Viana do Castelo, que jaz numa paisagem de singular encanto, entre o
entre o mar e a foz do rio Lima e encostada ao Monte de Santa Luzia. Recortada por ruas e vielas
sinuosas e largos e praças pitorescos, as suas muitas casas senhoriais e palacetes recordam a
importância que adquiriu no século XV como porto de pesca e terra de onde saíram navios,
marinheiros e navegadores para os grandes Descobrimentos portugueses do século XVI.A cidade é
como um museu vivo, com inúmeros monumentos e casas nobres de diferentes períodos e estilos.
Mas é também a capital do rico folclore do Minho, com uma importante indústria de artesanato e
animadas romarias. Após as visitas partida com direcção a Lisboa.
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