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Santiago de Compostela 
 

 
 
 
1º Dia – Ourém / Fátima / Valença do Minho / Santiago de Compostela 
 
Em hora a combinar, partida de Ourém no nosso autocarro com passagem por Fátima e 
destino a Santiago de Compostela. Almoço em Valença do Minho e continuação da 
viagem. Chegada a Santiago, um dos mais importantes e antigos locais de peregrinação 
da Península Ibérica e «Património Universal da Humanidade» declarado pela Unesco em 
1985. Longe de ser um museu de pedra, este burgo de matriz urbana medieval  é, pelo 
contrário, uma das cidades mais animadas da Espanha, ao nível religioso, cultural e 
lúdico. 
Encontro com a nossa guia local e visita ao interior da imponente Catedral que 
diariamente recebe inúmeros peregrinos. Destaque para o Botafumeiro, Imagem de 
Santiago, Pórtico da Glória, Capela-Mor, Claustro, etc.  
Visita ao exterior para admirar as diferentes fachadas e também aos espaços envolventes 
como a Praça do Obradoiro, com a nossa guia local que nos explica toda a história e 
tradição deste importante local. Transfer para o hotel para jantar e alojamento.  
 

 

    
 
 
2º Dia – Santiago de Compostela / O Grove / Fátima / Ourém 
 
Pequeno-almoço no hotel e manhã livre para visitas a gosto pessoal. Sugerimos um 
passeio pelo encantador centro histórico com as suas ruas estreitas e casa antigas. Ou 
uma visita a um dos muitos museus desta cidades fantástica. Almoço livre.  
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Em hora a combinar, partida de Santiago de Compostela com destino a O Grove, uma 
península com uma extensão de 21 km2, localizada na entrada da Ria de Arousa. Aqui 
tem início o cruzeiro na Ria num barco especial com vista submarina que permite a 
observação subaquática dos viveiros de marisco. O cruzeiro tem a duração de cerca de 
uma hora e inclui a degustação de mexilhões. Regresso a casa.  
 

               
 

 
O programa inclui: 
 
- Autocarro para todo o serviço; 
- Almoço com bebidas em Valença do Minho no 1º dia; 
- Visita guiada em Santiago de Compostela acompanhada de guia local e com audioguia; 
- Entrada na Catedral;  
- Jantar com bebidas, dormida e pequeno almoço no hotel em Santiago; 
- Cruzeiro no Grove com degustação de mexilhões; 
- Seguro; 
- IVA:   
 
 
Nota: o programa pode ser adaptado.  
 
 

Reservas e informações: 
 
VIAGENS NOVO BURGO, Lda., RNAVT Nº 1975 
Praça do Município, nº 12 
2490 – 499 Ourém – Portugal 
Tel.: 249 544 123 
E-mail: geral.ourem@vnburgo.webside.pt            
 

VIAGENS NOVO BURGO, Lda., RNAVT Nº 1975 
Ed. Triângulo; Rua N. Sra. das Vitórias, Nº 9, Loja 3 
2495 – 421 Fátima – Portugal 
Tel.: 249 534 088 
E-mail: travelfatima@vnburgo.webside.pt 
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