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CAMINO DE SANTIAGO 
Camino Portugués: 117Km de Tui a Santiago de Compostel·la 

 
 
 

Camino Francés, Portugués, Inglés, del Norte, 
Via de la Plata... són moltes les rutes 
històriques que portaven a Santiago de 
Compostel·la. Algunes han tingut més 
afluència que altres. Són les més lògiques, les 
que com els rius, reuneixen en un curs 
principal multitud d’afluents menors per 
continuar junts fins a la desembocadura. De 
totes elles, la més concorreguda és, sense cap 
mena de dubte, el Camino Francés. La segona, 
és el Camino Portugués. La ruta va agafar 
rellevància històrica a partir del segle XII, quan 
Portugal es va independitzar. El seu traçat 
hereta vies romanes i camins antics que 
vertebraven l’oest de la Península, des de 
Lisboa fins a la ciutat de l’Apòstol. Total, 
600km. Nosaltres no us farem caminar tant. El 
que us proposem és el tram gallec, des de Tui, 
a la frontera amb Portugal, fins a Santiago. 
Total, 117km, els que necessitem per ser 
oficialment pelegrins i aconseguir la 
Compostela. Si ja heu fet el Camino Francés i 
us va agradar, aquesta és l’ocasió de tornar-hi 
per un camí diferent. I si no n’heu fet cap dels 
dos, tant bo és un com l’altre. ¡Buen Camino! 
 
 

SORTIDA 14 de maig de 2023 

 
 
 
1r Dia. Barcelona – Santiago – Tui. 
Presentació a l’aeroport de Barcelona, on trobarem el guia d’Eurovacances, que ens 

acompanyarà durant tot el viatge. Un cop facturat l’equipatge volarem a Santiago. En arribar 

ens estaran esperant per acompanyar-nos a Tui, a la frontera amb Portugal, on ens allotjarem 

aquest primer dia. Després de dinar farem una visita guiada de la població de Tui, on destaca la 

seva Catedral. És desde Tui que demà començarem el nostre Camino. Sopar i allotjament. 

 
2n Dia. Tui – O Porriño (16Km). 
Després d’esmorzar començarem la primera etapa del Camino Portugués a Galícia. Avui 

caminarem de Tui a O Porriño, una senzilla i agradable etapa passant per Ponte das Febres i les 

aldees Da Madalena i Orbenlle. Dinarem a O Porriño i retornarem al nostre hotel de Tui. A la  
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tarda ens acostarem fins la muntanya de Santa Tecla des d’on gaudirem d’unes magnifiques 

vistes de la desembocadura del riu Minho. En acabar la visita retornarem a Tui, on soparem i ens 

allotjarem. 

 
3r Dia. O Porriño – Redondela (16Km). 
Esmorzarem i ens acompanyaran fins a O Porriño, on el dia anterior vàrem acabar la nostra 

primera etapa del camino. Des d’aquí seguirem l’etapa caminant fins a Redondela, a la Ría de 

Vigo. Durant l’etapa passarem per la capella d’As Angustias, el nucli d’A Rúa, el Cruceiro de 

Cabaleiros i la petita capella de Santiaguiño de Anta. Finalment arribarem a Redondela, on 

acabarem l’etapa. Dinarem i gaudirem de la tarda per descansar. Sopar i allotjament.  

 
4t Dia. Redondela – Pontevedra (18Km). 
Esmorzar. Aquest matí sortirem de Redondela per començar l’etapa que ens ha de portar fins a 

Pontevedra. Durant la caminada seguirem la Ría de Vigo fins a O Vao, travessarem el pont 

medieval de Ponte Sampaio, veurem la Capilla de Santa Marta i el Santuario de la Virxe Peregrina 

i finalment arribarem a Pontevedra, el final de l’etapa d’avui. Dinarem i a la tarda visitarem el 

centre històric de Pontevedra, un dels més interessants de Galícia. Sopar i allotjament. 

 
5è Dia. Pontevedra – Caldas de Reis (23Km). 
Esmorzarem i després començarem a caminar pel centre històric de Pontevedra amb direcció a 

Caldas de Reis. Durant el recorregut vorejarem les maresmes d’A Xunqueira de Alba, passarem 

per la capella de San Caetano, els boscos de Reirís y Lombo da Maceira, la localitat de San 

Mamede da Portela, els Cruceiros de Valbón i l’església de Santa Maria. Finalment entrarem a 

Caldas de Reis, on acabarem l’etapa. Dinarem i disposarem de la resta de la tarda lliure per 

descansar o anar a visitar amb el nostre guia els bonics paisatges de Fervenza de Segade. Sopar 

i allotjament. 

 
6è Dia. Caldas de Reis – Padrón (19Km). 
Acabat l’esmorzar començarem la caminada pujant a Santa María de Carracedo, des d’on 

continuarem fins als boscos i molins del Monte Castelo. Passarem per Cimadevilla, Cedelo i 

Condide, travessarem Pontecesures i creuarem el riu Ulla pel pont d’origen romà. Finalment 

arribarem a Padrón, dominat per l’església de Santiago on es custodia el famós O Perdón. 

Dinarem i a la tarda coneixerem el casc antic de Padrón, on destaca el monument als peregrins, 

l’església de Santiago i el jardí botànic. Sopar i allotjament. 

 
7è Dia. Padrón – Santiago (25Km). 
Després d’esmorzar començarem la darrera etapa fins a Santiago de Compostel·la. Iniciarem la 

caminada passant per Iria Flavia, l’antiga seu episcopal fins al segle XII. Des d’aquí pujarem fins 

a O Milladoiro, on antigament els peregrins s’agenollaven en veure per primera vegada la 

Catedral de Santiago. Finalment recorrerem els darrers quilòmetres fins al centre històric de 

Santiago i la Plaza do Obradoiro. Fi del camí! Dinarem i a la tarda recollirem la Compostela i 

assistirem a la missa del pelegrí. Sopar i allotjament. 
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8è Dia. Santiago – Barcelona. 
Aquest matí farem una visita guiada de Santiago i coneixerem la seva Catedral. També gaudirem 
d’una estona de temps lliure per passejar i fer alguna compra. Dinarem i a la tarda ens 
traslladarem a l’aeroport on agafarem el vol que ens portarà de retorn a Barcelona, tot esperant 
de que hagin gaudit d’una gran experiència.  
 

 
PREU PER PERSONA EN HABITACIÓ DOBLE 

 
SUPLEMENT HABITACIÓ INDIVIDUAL 

 
2.450.- € (IVA inclòs) 

 

 
340.- € (IVA inclòs) 

 
EL PREU INCLOU: 
Estada a Hotel de 2** al centre de Tui, 3*** al voltant de Redondela, 3*** al centre de Pontevedra, 

balneari de 2** a Caldas de Reis, Pazo amb encant a Padrón i 4**** a Santiago • Pensió completa 

durant tot el viatge • Guia acompanyant d’Eurovacances • Trasllats als inicis i finals d’etapa, on sigui 

necessari • Trasllat d’equipatge entre els diferents hotels • Visita a peu de Tui amb entrada a la Catedral 

• Visita de la muntanya de Santa Tecla • Visita a peu de Pontevedra • Visita a peu de Padrón • Visita a 

peu de Santiago amb entrada a la Catedral • Assegurança d’assistència en viatge amb la companyia 

ARAG 

 
* Consulteu-nos els requisits i la documentació necessària per viatjar i informeu-nos de qualsevol al·lèrgia 
o intolerància alimentària. 

 
 
ASSEGURANÇA DE CANCEL·LACIÓ OPCIONAL:  
Consulteu preus i condicions a les nostres oficines. 
 
 
CONDICIONS DE RESERVA: 
Dipòsit del 25% de l’import del viatge i la totalitat de l’assegurança de cancel·lació en el moment 
de formalitzar la reserva. 
Pagament final a realitzar 30 dies abans de la data de sortida del viatge. 
 


