Camino Primitiu en bici organitzat
Viatge organitzat pel Camino Primitivo, l'itinerari original de el Camí de Santiago, per
una ruta de 9 dies entre Oviedo i Santiago de Compostel·la

FITXA DEL VIATGE
DIFICULTAT:

DURADA:
9 DIES / 8 NITS
KILÒMETRES:
315 KM
TIPUS DE PRODUCTE (BICILAND):
AUTOGUIADES / SENSE MALETES
INICI / FINAL:
OVIEDO - (ESPANYA) / SANTIAGO DE COMPOSTELA - (ESPANYA)
SORTIDES:
DIARIAMENT
VIGÈNCIA RUTA:
01/01/2020 - 31/12/2020

Serveis

Inclosos

No inclosos

8 nits d'allotjament en els establiments esmentats amb

Assegurança de cancel·lació

esmorzar.

Tots el que no estigui especificat en l'oferta.

Trasllat d'equipatge d'hotel a hotel.
Assegurança de viatge.
Ruta acuradament elaborada i itinerari complet d'aquesta.
Si es reserva, bicicleta de 27 velocitats totalment equipada
amb alforges, casc i funda de gel.
Credencials de peregrinació.
Servei d'assistència telefònica.
Taxes turístiques.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Itinerari
DIA 1: ARRIBADA INDIVIDUAL A OVIEDO
La capital asturiana és coneguda pel seu casc antic medieval, on es troba la catedral d'Oviedo, d'estil gòtic, que es
caracteritza per la seva Càmera Santa, que data de segle IX. No s'oblidi de visitar el Museu Arqueològic i el Museu de Belles
Arts. Aquest últim inclou 2 palaus i ofereix una àmplia col·lecció d'art espanyol.

DIA 2: OVIEDO - SALAS / 45 KM APROX.
La primera etapa del recorregut és una de les més exigent d'aquest viatge i una de les més boniques. Haurà d'afrontar un
tros de forts desnivells. Els seus esforços seran recompensats amb uns paisatges únics. Aneu cap a Sant Llàtzer i Escamplero,
fins a arribar a Grado. Després d'un merescut descans mentre contempla unes vistes envejables, haurà descendir cap a San
Marcelo i La Doriga. Segueixi el seu camí fins arribar a la vila de Sales.

DIA 3: SALAS - POLA DE ALLANDE / 46 KM APROX.
Avui començarà descendint fins la petita vila de Porciles on podrà contemplar alguns exemples d'arquitectura tradicional. A
continuació, vagi cap a Tineo on comença una successió d'etapes més muntanyoses i escarpades. Durant aquest tram
s'endinsarà en un terreny de boscos replet de grans valls. Continuï fins arribar a la Pola de Allande, passant per Campiello,
Borres i pujant el primer port de muntanya d'aquest Camí, l'Alt de Lavadoira.

DIA 4: POLA DE ALLANDE - GRANDAS DE SALIME / 37 KM APROX.
Vagi cap al Port del Palo, sens dubte l'etapa amb major desnivell de tot el Camí Primitiu. Contempli aquests espectaculars i
inoblidables paisatges. Després de deixar enrere el municipi de Berducedo, baixi fins al Embassament de Salime
per posteriorment arribar a la fi de la etapa d'avui, Grandas de Salime.

DIA 5: GRANDAS DE SALIME - CADAVO / 53 KM APROX.
Després d'un tram breu i tranquil, digui adéu a Astúries per entrar a Galícia. Segueixi el seu recorregut a través de la serra de
"Piedras Apañadas", anomenada així, potser, com reflecteix Uría a Las Peregrinacions de Santiago de Compostel·la, per les
seves incomptables pedres dipositades antigament pels caminants, igual que a la Creu de Ferro. Al front veurà Fonsagrada,
baixi la carretera al costat de do Acebo passant per Padrón fins arribar a Cadavo.

DIA 6: CADAVO - SAN ROMAO DA RETORTA / 51 KM APROX.
En l'etapa d'avui ha de dirigir-se cap Castroverde passat l'Alt de la Fontaneira. El camí es torna molt fàcil a partir de
Castroverde. Deixi enrere Gondar per endinsar-se en Lugo, ciutat que compta amb innombrables llocs d'interès turístic.
Visiti monuments com la Muralla de Lugo (de construcció romana i declarada Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO), el
Centre d'Interpretació de la Muralla, la Casa dels Mosaics, l'Ajuntament amb la seva torre de rellotge i la Catedral de Santa
Maria. A continuació arribarà a Sant Romao de Retorta, petit municipi amb gran tradició peregrina. Allà podrà visitar l'església
de Sant Romao Dóna Retorta i contemplar la rèplica d'un mil·liari romà.

DIA 7: SAN ROMAO DA RETORTA - ARZÚA / 44 KM APROX.
Deixi enrere Sant Romao de Retorta i continuï el camí per endinsar-se en Melide. Aquí podrà veure la portada de l'església
romànica de Sant Pere i un cruceiro de la S. XIV (considerat el més antic de Galícia). No desaprofiti l'oportunitat i gaudi
d'alguns dels plats de la gastronomia gallega, com el pop de Melide. Avanci fins a arribar Arzúa, on podrà visitar el Convent
de la Magdalena i l'església parroquial de Sant Jaume.

DIA 8: ARZÚA - SANTIAGO DE COMPOSTELA/ 45 KM APROX.
Abans d'arribar a Santiago de Compostel·la, haurà de passar per O Pedrouzo. Aquí es troba la memorable ermita de Santa
Irene. Ja a la capital gallega, visiti la principal atracció turística; la Catedral i la Plaça de l'Obradoiro. No s'oblidi de passejar pel
Casc Antic, degustar l'oferta culinària i visitar altres edificis emblemàtics com l'Hostal dels Reis Catòlics, el Monestir de Sant
Martín Pinario i el Pazo de Raxoi.

DIA 9: RETORN A CASA
Després d'esmorzar, és hora de tornar a la seva llar. Possibilitat d'extensió.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

Preus
PREUS 2020
Possibilitat de reservar el paquet amb vols, nits extra, trasllats, etc. Consulteu preus.
Preus especials per a grups de més de 20 persones.
Llegir més
PREU PER PERSONA

CATEGORIA A CATEGORIA B CATEGORIA
C

Habitació doble o compartida (segons la categoria seleccionada) 655 €

515 €

365 €

Sup. Hab. Individual

195 €

133 €

-

Mitja Pensió

133 €

Lloguer Bicicleta

250 €

-

Informació addicional
OPCIONALS:
Si es reserva la Categoria A, possibilitat d'allotjar-se l'última nit al Santiago Parador Reis Catòlics. Preu per persona en habitació
doble: 100 €.
ALLOTJAMENT:
Cat. A: Hotels i típiques cases amb encant / Hab. Doble amb bany privat.
Cat. B: Hostals i pensions / Hab. Doble amb bany privat.
Cat. C: Albergs privats / Habitacions i banys compartits.

Viatges Alemany.
Estem molt a prop teu per a que arribis molt lluny. Telèfon - 938 833 330 E-mail - info@valemany.com

