
 

 
 

 Do PORTO a 

 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
A ideia que se tem da Galícia tem a ver com verde, água, mar bravo, som 

da gaita e alguns elementos patrimoniais tão reconhecidos como a Catedral 

de Santiago, a Torre de Hércules ou a Muralha de Lugo. Mas a Galícia 

oferece muito mais que ainda está por descobrir, visto ser uma terra com 

pequenas povoações que guardam os seus próprios tesouros, tanto artísticos 

como etnográficos: pequenas igrejas (muitas delas, joias do românico) 

pertencentes a antigos mosteiros na mais recôndita paisagem rural; os seus 

campos e moinhos, que parecem parados no tempo; fortificações e 

petróglifos (antigos desenhos cravados em rochas) que nos levam a 

imaginar a vida dos nossos antepassados mais remotos; castelos e fortalezas 

que, ainda de pé, nos transportam à magnificência de outros tempos. Isto é 

só uma pequena amostra de tudo há na Galicia para ser descoberto; venha 

pedalar com a gente e desvendar os seus segredos? 

 

Dia 1 – Porto – Viana do Castelo 

Nos encontramos na cidade do Porto, retiramos nossos 

“passaportes” de pelegrinos e de lá partimos em um transfer até 

Mindelo, onde começa nosso pedal. Seguimos para Viana do 

Castelo, uma das mais bonitas cidades do norte de Portugal. A 

sua participação nos descobrimentos portugueses e, mais tarde, 

na pesca do bacalhau mostram a sua tradicional ligação ao mar. 

(50km) 
 

Refeições: Almoço, jantar 

Hospedagem: Casa  Melo Alvin https://casameloalvim.com/ 
 

Dia 2 – Castelo Viana – A Guardia 

Após o café da manhã com pães, frutas e outra s delícias, hora 

de pedalar.. mas antes vamos a Caravela Pinta (réplica). (52km) 
 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar  

Hospedagem: Hotel Porta do Sol Conference & SPA 

https://www.hotelportadosol.com/ 

 

 

 

 

 

 

Região: Portugal e Espanha 

Destino: Galicia 

Duração: 7 dias e 6 noites 

Nível da pedalada: moderado 

Próxima saída: 26 de abril  a 02 de 

Maio 

Preço por pessoa a partir de € 3.850,00 

Suplemento Single: € 850 
OBS: valores acima não incluem impostos – IOF, 
referência cambio turismo 
 

Característica do programa:  
 

  
 

Sobre a região 

Nos encontramos no Porto, uma cidade 

fascinante e dinâmica, se tornando 

gradualmente num dos destinos 

turísticos mais respeitados da Europa 

Ocidental. A cidade ostenta uma extensa 

história, atrações turísticas interessantes 

e uma vida noturna vibrante. De lá 

seguimos para Guimarães, cidade 

histórica e charmosa, considerada a 

cidade-berço de Portugal e essa história 

vasta se reflete em inúmeros 

monumentos nacionais e edifícios 

icónicos espalhados por toda a cidade. A 

Galícia é uma região autônoma 

espanhola, com o seu Estatuto de 

Autonomia, localizado no noroeste da 

Península Ibérica. É formada pelas 

províncias da Corunha, Lugo, Orense e 

Pontevedra, que são compostas por 313 

municípios agrupados em 53 municípios. 

A capital é a cidade de Santiago de 

Compostela, enquanto Vigo é o 

município mais populoso. 

Geograficamente, faz fronteira ao norte 

com o mar Cantábrico e com o oceano 

Atlântico; para o sul, com Portugal; para 

o oeste, com o Oceano Atlântico; e para 

o leste, com as Astúrias e Castela e Leão 

(províncias de Zamora e Leão). Além do 

continente, incluindo os arquipélagos 

das Ilhas Cies, as Ons e Sálvora, bem 

como as ilhas de Cortegada, Arosa, o 

Sisargas ou Malveiras e menor. Na 

Galicia, o vinho é cultura e arte, fruto de 

uma tradição milenar. Rias Baixas, O 

Ribeiro, Ribeira Sacra, Valdeorras e  

 

https://casameloalvim.com/
https://www.hotelportadosol.com/


 
 

Dia 3 – A Guardia - Baiona 

Baiona foi o primeiro porto europeu que a Pinta chegou em 

1493 quando o novo mundo foi descoberto. (30 km) 
 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Parador de Baiona - 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-baiona 

 

Dia 4 – Pontevedra – Pazo Rial  

"Pontevedra dá de beber a quem passa" é um dito galego que 

expressa muito bem a essência desta cidade: a hospitalidade. 

Esta tradição de acolhimento reflete-se na Virgem Peregrina, 

emblema do caminho português para Compostela, honrada 

pelos pontevedrinos com uma curiosa igreja, monumento 

nacional, com a planta em forma de vieira! (25km) 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: Parador de Pontevedra - 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-pontevedra 

 

Dia 5 – Pazo Rial – Quinta Auga 

Saimos cedo em transfer até Cambados, onde pegamos nossas 

bikes até nosso destino final. Hoje “desembarcamos” na famosa 

Santiago de Compostela - Património Mundial desde 1985, 

Santiago de Compostela tem atraído visitantes e peregrinos de 

todo o mundo há séculos. É a cidade mais cosmopolita da 

Galiza (30km)  
 

Refeições: - Café da manhã, almoço (noite livre) 

Hospedagem: A Quinta Da Auga Relais Chateaux 

https://www.aquintadaauga.com/ 
 

Dia 6 – Santiago de Compostela  

Um dia para descansar e conhecer Santiago de Compostela... 

uma divertida aula de culinária nos espera!  
 

Refeições: Café da manhã, almoço e jantar 

Hospedagem: A Quinta Da Auga Relais Chateaux 

 

Dia 7 – Depois de mais um delicioso café da manhã, retornamos 

para os mais variados destinos! 
 

Refeições: Café da manhã 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monterrei são as cinco denominações de 

origem que atualmente protegem alguns 

dos melhores vinhos de todo o mundo. 

Descubra os segredos dos vinhos 

galegos caminhando entre as vinhas em 

encostas íngremes ou à beira do mar; 

visitando suas vinícolas, as mais avant-

garde, as mais imponentes e também 

aquelas com a maior tradição familiar. 

Saiba como os primeiros colonizadores 

dessas terras viviam nos fortes, os 

meandros das fortalezas medievais, o 

mistério que encerra as muralhas dos 

mosteiros. Desfrute de locais de 

montanhas escondidas, visite cidades 

históricas e passeie pelas aldeias de 

pescadores. Palácios, hotéis charmosos, 

casas rurais e spas cuidam do visitante 

com carinho. E junte-se a isso, sua oferta 

para os restaurantes que lhe darão todo o 

sabor da Galicia. Albariño, mencía, 

godello, treixadura ... e até mais de vinte 

variedades de uvas autóctones 

combinam perfeitamente com as mais 

requintadas iguarias. Terra de peixe, 

marisco, carne, pão, queijo, sobremesas 

tradicionais e uma variedade de licores. 

Nós convidamos você a viver 

experiências únicas de comida e vinho. 

 

O que está incluído 
 6 noites de hospedagem com café da 

manhã 

 Bicicletas próprias ao circuito, capacete, e 

garrafa de água 

 Guia especializado 

 Carro de apoio ao longo do percurso 

 Traslados desde Porto até Santiago 

 5 jantares, 6 almoços/pic nic, snacks, 

lanches e frutas e bebidas no carro de 

apoio 

 

O que não está incluído 
 Aéreo até a cidade do Porto (in/out) 

 Traslado na saída em Santiago de 

Compostela 

 Gorjetas aos guias locais 

 Bebidas nas refeições 

 Seguro viagem (obrigatório) 

 Extras em hotéis (lavanderia, telefone, 

etc.) 

OBS: Roteiro sujeito à alterações a critério da 
organização. Condições adversas de tempo não 

são motivos para cancelamento. Hotéis sujeito a 

alteração devido a disponibilidade 

https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-baiona
http://www.turismo.gal/recurso/-/detalle/3271/capela-da-virxe-peregrina?langId=pt_PT&tp=8&ctre=31
https://www.parador.es/es/paradores/parador-de-pontevedra
https://www.aquintadaauga.com/

