
 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       DZIEŃ 1 - 27.04.2023 – LOT DO PORTUGALII  
02.00 - Zbiórka w Zamościu. Transfer na lotnisko. 08:50- rozpoczęcie odprawy lotniskowej ,  
10.50 - Wylot do Porto.  Lot z przesiadką. 15.40 – Lądowanie. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie.  
Obiadokolacja. ( GODZINY LOTU MOGĄ ULEC ZMIANIE) 
 
DZIEŃ 2 – 28.04.2023 – BAIONA – A RAMALLOSA -  VIGO  - 24.9 KM  
Śniadanie. Przejazd do Baiony, gdzie rozpoczniemy nasze Camino Portugues da costa.  
Przejście odcinka: BAIONA – VIGO.BAIONA  to jedno z najpiękniejszych miasteczek na tym wybrzeżu- typowo  
turystyczne, z wieloma atrakcjami. Jest tu port  z repliką karaweli Pinta – jednej z trzech, które wyruszyły na słynną  
wyprawę Kolumba, plaża i restauracje. Szlak prowadzi wzdłuż wybrzeża,  daje wiele okazji, aby podziwiać ocean  
i piękno południowego wybrzeża Galicji, czyli Rias Baixas. Z daleka widać Park Narodowy wyspy CIES.  
Etap dość płaski.  Przejście do VIGO  - największego miasta Galicji nad zatoką Ria de Vigo.  
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja.  
 
DZIEŃ 3 – 29.04.2023  – VIGO  – REDONDELA – 15.7 KM  
Śniadanie. Przejście odcinka: Vigo - Redondela – 15.7 km. Etap wymagający, ze względu na liczne podejścia, ale bardzo widokowy. 
Wyruszamy z Vigo. Podczas przejścia będziemy mogli podziwiać piękne widoki na wybrzeże Rias Baixas, o niezwykle urozmaiconej 
linii brzegowej. Trasa prowadzi przez nadbrzeżne wzgórza. Ten odcinek pielgrzymki zakończymy w mieście Redondela.  Następnie 
przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg 
 
DZIEŃ 4 – 30.04.2023 – REDONDELA – PONTEVEDRA – 19 KM  
Śniadanie. Przejście odcinka: Redondela – Pontevedra – 19,7 km. Etap wymagający, z dużymi różnicami poziomów.  
Pielgrzymka wyrusza z miasteczka Redondela i biegnie wzdłuż zatoki Vigo. W miejscowości Pontesampaio przekroczymy rzekę 
Verdugo imponującym średniowiecznym mostem. Następnie wejdziemy wąskimi uliczkami na wzgórza jednym z przyjemniejszych 
odcinków Camino, starymi drogami, które pną się po stoku od miejscowości Cacheiro do Canicouva.  Po przejściu gór szlak się 
rozszerza się i biegnie wśród  pól, winnic i sadów. Po przejściu tego odcinka  dotrzemy do Pontevedra, na zasłużony odpoczynek. 
Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
DZIEŃ 5  -  PONTEVEDRA – CALDAS DE REIS – 23 KM – 01.05.2023 
Śniadanie. Przejście odcinka: Pontevedra – Caldas de Reis. Etap łatwy. 
Zaczynamy ten etap w historycznym centrum Pontevedra, idąc do starożytnego mostu nad rzeką Lérez. Przejdziemy spokojną 
drogą wijącą się wśród lasów, będziemy mijać pięknie rzeźbione krzyże. Wędrówka tego dnia kończy się  w centrum Caldas de Reis 
obok kościoła San Tomas, w pobliżu mostu na rzece Umia. Następnie przejazd do hotelu. Obiadokolacja  

 
DZIEŃ 6 – CALDAS DE REIS – PADRON – 18 KM -  02.05.2023 
Śniadanie. Przejście odcinka: Caldas de Reis – Padron – 18 km.  

Z  Caldas de Reis podążymy drogą, która prowadzi nas do wioski Cruceiro, na malowniczym odcinku Camino 
przez lasy i łąki. Miniemy kościół Santa Maria de Carracedo, a następnie urokliwym szlakiem wzdłuż rzeki 
Valga. Po przekroczeniu rzeki Ulla dotrzemy do Padron, miejsca, gdzie według legendy zacumowano statek z 
ciałem Apostoła Jakuba  (Santiago). Msza święta.  
Następnie przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELA i zwiedzanie miasta z przewodnikiem  . Spacer po Starym 
Mieście, które jest wpisane na listę UNESCO, katedra z grobem św. Jakuba, pięknymi fasadami, portalami. 
Spacer ułatwi nam orientację w dniu dojścia do grobu Apostoła. 
Przejazd do hotelu na obiadokolację. Nocleg 

 
 
DZIEŃ 7  - PADRON – SANTIAGO DE COMPOSTELA –24,9 KM - 03.05.2023 
Śniadanie. Przejście ostatniego odcinka: PADRON – SANTIAGO DE COMPOSTELA – ok. 24,9 km. 
Rozpoczniemy ten ostatni etap kierując się z Padron do kościoła Santa Maria de Iria Flávia. Naszą 
wędrówkę będziemy kontynuować przez galicyjskie wioski aż do sanktuarium Nossa Señora da 
Escravitute. Dalej szlak kluczy wśród wiosek, do miejscowości Miladoiro. Ostatni odcinek jest bardzo 
malowniczy - pnie się na wzgórza, przechodzi pod wiaduktami, prowadząc przedmieścia miasta. 
Wkrótce z Parku Alameda zobaczyć wieże katedry po raz pierwszy. Rua do Franco zaprowadzi nas do 
placu Obradoiro i katedry, gdzie czeka na nas Apostoł Jakub. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg 
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DZIEŃ 8 – MUXIA, FISTERRA, CARNOTA, MUROS – 04.05.2023 
Śniadanie, Przejazd do położonej na skalistym wybrzeżu Costa do Morte miejscowości 
MUXIA. Mieści się tam Santuario de Nosa Señora da Virxe da Barca, jedno z najbardziej 
niezwykłych sanktuariów maryjnych. Legenda głosi, że Matka Boża pojawiła się tu na 
kamiennej łodzi, aby dodać otuchy św. Jakubowi ewangelizującemu lud Galicji. 
Pozostałością po tej łodzi, są słynne kamienie usytuowane poniżej kościoła.  Przejazd do 
FISTERRA - słynnego miejsca końca ziemi. To ostatni punkt Szlaku św. Jakuba ze słupkiem 
„Kilometr 0” pomnikiem pielgrzymiego buta i wspaniałymi widokami . Następnie przejazd 
do CARNOTY, gdzie można zobaczyć najdłuższy istniejący horréo, stary spichlerz na 
filarach. Na koniec przejazd do wioski MUROS, tradycyjnej nadmorskiej wioski. Spacer.  
Wieczorny przyjazd do hotelu. Obiadokolacja.  

DZIEŃ 9 – 05.05.2023 – SANTIAGO DE COMPOSTELA - BRAGA 
Śniadanie. Przejazd do Portugalii - do BRAGI. Nawiedzenie Sanktuarium Bom Jesus. Wyjazd kolejką linowo - terenowa,  łącząca 
górną część starego miasta w Bradze z sanktuarium Bom Jesus, pięknie górującego nad miastem. Została zbudowana w końcu XIX 
w. I do dziś obsługiwana jest za pomocą oryginalnych wagoników. Kolejka pokonuje w około 4 min. trasę o długości 275 m  
i różnicy poziomów wynoszącą 116 m. Przejazd na obiadokolację i nocleg do Porto. 
 

 
DZIEŃ 10/11 – 06/07.05.2022 – WYLOT 
Po śniadaniu krótkie zwiedzanie PORTO - jednego z najpiękniejszych miast Portugalii, stolicy słynnych portugalskich win. 
Zwiedzanie starego miasta , które wraz z klimatycznym nabrzeżem rzeki Duoro  wpisane zostało na listę UNESCO.  
Spacer po centrum m.in.: Ratusz Miejski, katedra Se. Ok. 13.30 transfer na lotnisko. 14:30 Odprawa bagażowa.  
16.30 - Wylot do Krakowa. Lot z przesiadką. 23.45 - Przylot na miejsce. Przejazd autokarem z lotniska do Zamościa. 
 Zakończenie pielgrzymki.  
 

   

     
 W ZWIĄZKU Z OBECNĄ SYTUACJĄ WPROWADZILIŚMY RÓWNIEŻ UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI : 

• w przypadku zachorowania nagłego – 4 % ceny pielgrzymki 

• w przypadku zachorowania nagłego z rozszerzeniem na choroby przewlekłe – 5 % ceny pielgrzymki 

• w przypadku zachorowania nagłego z ochroną na zachorowanie na COVID -19 i kwarantanną - 6 % ceny pielgrzymki 

• pakiet FULL - w przypadku zachorowania z powodu nagłego, chorób przewlekłych,  z rozszerzoną ochroną na zachorowanie na COVID -19 i 
kwarantanną – 7 % ceny pielgrzymki 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Droga_%C5%9Bw._Jakuba

