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Camino de Santiago portugalskie wybrzeżem - pieszo do św. Jakuba (14 dni) 

WARIANT ESPIRITUAL 
 

Porto – Viana do Castelo – Caminha – Oia – A Ramallosa – Vigo – Redondela – Pontevedra – Armenteira – 

Vilanova de Arousa – Padrón – Santiago de Compostela –  Fatima – Porto 

Program   

Dzień 1, 01.08.2022, Wrocław – Porto – Viana do Castelo 

Przyjazd na lotnisko we Wrocławiu o godz. 10.15, odprawy i przelot do Porto z przesiadką w Monachium. Po 

wylądowaniu o 17:00, formalności po przylocie a następnie przejazd do  Viana do Castelo. Nocleg. 

Dzień 2, 02.08.2022, 26 km, Viana do Castelo – Caminha  

Tego dnia szlak wiedzie w całości przez Portugalię. Ruszamy z Viana do Castelo i udajemy się w stronę 

Caminha. Mamy możliwość wybrania oficjalnej ścieżki wiodącej przez ląd lub trasy alternatywnej idącej 

plażami oraz wybrzeżem Oceanu Atlantyckiego. Po dotarciu do Vila Praia de Âncora czeka nas około 8 km 

odcinek do Caminha. Nocleg. 

Dzień 3, 03.08.2022, prom + 17 km, Caminha – Oia  

Rano grupa popłynie promem do Hiszpanii, przecinając rzekę Miño. Pierwszy dzień wędrówki w Galicji oferuje 

nam piękne widoki: plaże, surowy krajobraz wystawiony na wiatr i sztormy. Oprócz różnych punktów 

widokowych z widokiem na ocean obowiązkowymi przystankami będą A Guarda, piękna wioska rybacka oraz 

Oia z imponującym budynkiem klasztoru na plaży, w której zatrzymamy się na noc. Msza św., nocleg.  

Dzień 4, 04.08.2022, 18,6 km, Oia – Baiona  

Kolejnego dnia szlak prowadzi wzdłuż wybrzeża Oceanu Atlantyckiego, gdzie będziemy podziwiać odcinek gór 

z widokiem na latarnię morską. Wkrótce potem dotrzemy do Baiona, gdzie grupa zatrzyma się na noc. 

Wieczorem Msza św.  

Dzień 5, 05.08.2022, 24,5 km, Baiona – Vigo 

Tego dnia do przejścia mamy 24,5 kilometra, a celem wędrówki będzie jedno z większych miast na szlaku - 

Vigo. Na początku dnia możliwość wyboru wariantu szlaku por litoral (nieco krótszego, ale biegnącego wzdłuż 

plaż i zatok) lub oficjalnego wariantu, nieco oddalonego od morza, ale z większą ilością zabudowań. Każdy 

uczestnik będzie mógł wybrać swoją drogę, a przewodnik pomoże w razie trudności w orientacji. Nocleg. 

Dzień 6, 06.08.2022, 17 km, Vigo – Rodondela 

Dziś do pokonania jest zaledwie 17 kilometrów, ale celem wędrówki będzie Redondela - miasto z bardzo 

ważnym na szlaku portugalskim kościołem pod wezwaniem św. Jakuba. W tym mieście również  spotykają się 

dwa ważne szlaki do Santiago - Camino centralne i Camino da Costa. Nocleg. 

Dzień 7, 07.08.2022, 19,6 km, Rodondela – Pontevedra 

Rano Msza św. w kościele św. Jakuba w Redondeli i wyjście na trasę. Przed Pontevedrą możliwość wyboru 

nowego wariantu szlaku, wiodącego tuż przy strumyku, który w upalny dzień daje ukojenie zmęczonym stopom. 

Dojście na nocleg w okolice Pontevedry. Nocleg.  

Dzień 8, 08.08.2022, 23 km, Pontevedra – Armenteira 

Rano Msza św. Potem krótkie zwiedzanie Pontevedry - bazylika, kościół Matki Bożej pielgrzymów, kościół 

franciszkanów (wybudowany w miejscu gdzie dotarł święty Franciszek w drodze do Santiago de Compostela).  

Dojście na nocleg w Armenteira (ok. 23 km). 

Dzień 9, 09.08.2022, 22,7 km, Armenteira – Vilanova de Arousa  

Rano Msza św. Odcinek od Armenteiry do Pontearnelas nazywany jest „Szlakiem kamieni i wody”. Wędrując 

w cieniu drzew, wzdłuż brzegów rzeki Armenteira, po drodze grupa będzie mijać stare młyny wodne, niewielkie 

wodospady czy przecinające rzekę mosty. Popołudniu dotrzemy do Vilanova de Arousa gdzie grupa 

zatrzyma się na nocleg.  

Dzień 10, 10.08.2022, 32 km 

Msza św. w zależności od pływów. Jeśli łodzie ruszają popołudniu, Msza św. o poranku, jeśli można wyruszyć 

na połów w godzinach rannych Msza św. wieczorna. Przeprawa przez Ría de Arousa oraz rzekę Ulla, 

upamiętniając podróż, jaką przebyły szczątki Świętego Jakuba Apostoła. Po około 1,5-2h spędzonych na łodzi 

dotrzemy do wioski Pontecesures skąd czeka nas już tylko kilka kilometrów do Padron gdzie grupa zatrzyma 

się na noc.   

Dzień 11, 11.08.2022, 23,7 km, Padron – Santiago de Compostela 

Rozpoczęcie ostatniego etapu podróży do Santiago de Compostela. Dojście na nocleg do Santiago. 

Popołudniu Msza św., czas wolny na indywidualną refleksję, zakup pamiątek, uzyskanie Composteli – 

certyfikatu Camino. Nocleg w Santiago. 

Dzień 11, 12.08.2022, Santiago de Compostela – Fatima 

Poranna Msza św. a następnie pobyt w Santiago de Compostela. Około 11:00 przejazd do Fatimy (odległość: 

530 km, czas przejazdu 6-7h). Kolacja, udział w procesji Maryjnej z lampionami oraz nocleg 
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Dzień 13, 13.08.2022, Fatima  

Śniadanie, Msza św. Zwiedzanie Sanktuarium Fatimskiego – kaplica Objawień, stojąca w miejscu objawień Matki 

Bożej trójce małych pastuszków: Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie, Bazylika Matki Bożej Różańcowej, Kościół Nowy 

Świętej Trójcy. Następnie zwiedzenie miejsc związanych z życiem Pastuszków. Uczestnictwo w drodze krzyżowej 

prowadzącej do Valinhos, miejsca objawień Anioła Portugalii oraz do wioski Aljustrel, gdzie znajdują się domy 

rodzinne Franciszka, Hiacynty i Łucji. Wieczorem udział w nabożeństwach. Kolacja i nocleg 

 

Dzień 14, 14.08.2022, Fatima – Porto – Wrocław  

Wczesna Msza św. pożegnalna, śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd na lotnisko do Porto (o 09:10 grupa musi być 

na lotnisku OPO). Przelot powrotny, lądowanie we Wrocławiu o godz. 21:30. Zakończenie pielgrzymki do Fatimy 

i Santiago de Compostela. 

 

Uwagi praktyczne  

 
Hiszpania jest krajem o ok. połowę droższym od Polski, Portugalia jest nieco tańsza, 

ze względu na charakter pielgrzymki - Camino - koniecznie należy zabrać sprawdzone wygodne buty do 

chodzenia oraz ochronę w razie deszczu (najlepiej kurtka z membraną), 

na pielgrzymkę do Hiszpanii warto również zabrać produkty chroniące przed słońcem (czapkę z 

daszkiem, krem z filtrem), 

wyjazd jest możliwy na paszport lub dowód osobisty, 

w trakcie pielgrzymki szlakiem św. Jakuba zakwaterowanie w typowych albergach, często na łóżkach 

piętrowych,  

na wyjazd należy zabrać ze sobą śpiwór.  

 

 
Cena zawiera  

 
przelot Wrocław – Porto – Wrocław z bagażem podręcznym 8kg oraz nadawanym 23kg.  

 transport na trasie Porto – Viana do Castelo oraz Santiago de Compostela – Fatima oraz Fatima – Porto, 
2x transport łodzią: z Caminha do A Pasaxe, oraz z Vilanova de Arouza do Pontecesures, 
10 noclegów w albergach, pensjonatach i u zakonników na trasie wędrówki w pokojach wieloosobowych 
(możliwe wspólne łazienki), 
2 noclegi z wyżywieniem HB w Fatimie,   
opiekę duchową i Msze św.,  
opiekę pilota wycieczek, 
ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000 euro, NNW 15 000 zł, BP 1 000 zł) 

 
Cena nie zawiera  

 
dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej (w tym od skutków 

chorób przewlekłych, nowotworowych oraz zakażenia, śmierci lub kwarantanny z powodu COVID-19), 

które musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja Travel oraz dobrowolnego podwyższenia 

kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia kosztów leczenia, 

obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10 zł oraz obowiązkowej składki na 

Turystyczny Fundusz Pomocowy - 10 zł, 

transportu bagaży w trakcie wędrówki Szlakiem Św. Jakuba - 60€, 

dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł / os. za lot w dwie  

strony), 

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, przewodników lokalnych,  

komunikacji miejskiej, opłat miejscowych i wjazdowych, kosztu odbioru Composteli wraz z tubą, napiwków 

dla kierowców i obsługi - koszt 100 Euro, płatne pilotowi. 


