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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ

Η Διαδρομή του Αγίου Ιακώβου της Κομποστέλα είναι ένα θρησκευτικό οδοιπορικό δια μέσου
πολλών  πόλεων  της Ευρώπης,  με  προορισμό  το  ιερό  προσκύνημα  στον Καθεδρικό
Ναό του Σαντιάγο δε Κομποστέλα στη Γαλικία, όπου βρίσκονται θαμμένα τα ιερά λείψανα του
Αποστόλου Ιακώβου. Κατά τη διάρκεια του 11ου αιώνα, η προσέλευση των προσκυνητών στο
Σαντιάγο δε Κομποστέλα ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ο ναός θεωρήθηκε ο πιο δημοφιλής από
όλους τους προορισμούς χριστιανικού προσκυνήματος. Οι πιστοί συνέρρεαν από ολόκληρη
την Ευρώπη για να προσκυνήσουν τον τάφο του Αγίου Ιακώβου. Ήταν έθιμο να στερεώνουν
στα καπέλα τους όστρακα αχιβάδων, τις «αχιβάδες των προσκυνητών», για να υποδηλώσουν
ότι είναι προσκυνητές που κατευθύνονταν προς το Ναό. Οι προσκυνητές σφράγιζαν το τέλος
του  προσκυνήματός  τους,  αγγίζοντας  με  τα  χέρια  τους  κάποιον  από  τους  στύλους  του
ναού.Στις  καθιερωμένες  διαδρομές  των  προσκυνητών  προς  το  Σαντιάγο  δε  Κομποστέλα
υπήρχαν  σύμβολα  της  διαδρομής  και  καταλύματα  για  τους  ταξιδιώτες,  τα  οποία  ήταν
καταγραμμένα σε καταλόγους, ανάλογα με το δρομολόγιο, οι οποίοι αποτελούσαν ένα είδος
ταξιδιωτικού  οδηγού.  Ένα τέτοιο  οδοιπορικό  ετοιμάσαμε  κι  εμείς  για  την  ομάδα του ΕΟΣ
Αχαρνών που με αυτό το ταξίδι φιλοδοξεί να ακολουθήσει τα βήματα αυτών των σπουδαίων
προσκυνητών, να απολαύσει την υπέροχη φύση της Γαλικίας και να γνωρίσει μια φύση με
πανέμορφα χωριά παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Ένα ταξίδι μοναδικό που σίγουρα θα σας
συναρπάσει! 

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
 Πτήσεις με Swiss airlines 

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία3* & 4* 

 Κρουαζιέρα, ειδικές περιπατητικές διαδρομές, ποδηλασία

 Εκδρομές, ξεναγήσεις και πεζοπορίες όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα

 Έμπειρος τοπικός αγγλόφωνος ξεναγός – γνώστης της διαδρομής. 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%8E%CF%80%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%AF%CE%B1_(%CE%99%CF%83%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BF_%CE%B4%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CE%B8%CE%B5%CE%B4%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%A3%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%AC%CE%B3%CE%BF_%CE%BD%CF%84%CE%B5_%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B1
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

Ημέρα 1η: Αθήνα –Πόρτο

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για το Οπόρτο.
 Αφιξη και  ξενάγηση της  πόλης,είσοδοι  στον καθεδρικό ναό του OPORTO& στη
LivrariaLello. 
Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση

Ημέρα 2η: Πορτο – Douro

8:00 – πρωινό

9:00 – συνάντηση με τον ξεναγό και αναχώρηση με λεωφορείο για τον Φαβαίο (Δούρο)

12:00 – γεύμα σε οινοπαραγωγό και επίσκεψη στο μουσείο του Quinta.

14:00 – συνάντηση με οδηγό/μόνιτορ για βόλτα με ποδήλατο, ξεκινώντας από τον Φαβαίο και
κατεβαίνοντας στο Vilarinho de Cotas .

17:00 – αναχώρηση με λεωφορείο για Pinhão.

17:30 – επίσκεψη σε οινοποιείο, με γευσιγνωσία κρασιού.

19:00 – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

20:00 – δείπνο στο ξενοδοχείο.

Ημέρα 3η: Γκιμαράες

Ξεκινάμε την ημέρα με μια κρουαζιέρα 50 λεπτών στο Pinhão, ένα μικρό χωριό στην
καρδιά  της  κοιλάδας  του  Douro.  Ιδανικό  για  να  τραβήξετε  τις  πιο  όμορφες
φωτογραφίες της περιοχής.

12:00 – αναχώρηση με λεωφορείο για Γκιμαράες

θα συνεχίσουμε  την  διαδρομή μας  1h30 βόρεια  στην  πόλη  της  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής
Κληρονομιάς Guimarães, που θεωρείται ως η γενέτειρα της Πορτογαλίας

13:30 – μεσημεριανό σε ένα εστιατόριο με πανοραμική θέα στο Guimarães

 Περιήγηση  με  τα  πόδια  στο  ιστορικό  κέντρο  της  Γκιμαράες.  Είσοδοι  σε  μουσεία  και
μνημεία, Δεν περιλαμβάνονται!

Δείπνο στο ξενοδοχείο.

Διαμονή στο Guimarães

Ημέρα 4η: Βαλέσα Ντομίνχο

Πρωινό. Παραλαβή του κουτιού για πικνίκ στο ξενοδοχείο.

Αναχώρηση λεωφορείου για Ponte de Lima.

Φτάστε στο πάρκινγκ , στο κέντρο της πόλης Ponte de Lima, δίπλα στη Ρωμαϊκή Γέφυρα.

Γνωρίστε τον οδηγό μας που είναι έμπειρος στους δρόμους του Αγίου Ιακώβου.
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Ξεκινήστε τη βόλτα 18 χιλιομέτρων κατά μήκος της όχθης του ποταμού Λίμα, Labruja, Codeçal
μέχρι το AltodaPortelaGrande (Labruja).

Συνάντηση με το λεωφορείο και αναχώρηση για Valença.

Διαμονήστο Pousada de Valenca.

Δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο μέσα στο φρούριο της Βαλένκα.

( Σήμερα, θα περπατήσουμε σε μια πανεμορφη διαδρομη 
Θα  ξεκινήσετε  στη  θρυλική  πόλη  της  Ponte  de  Lima  και  θα  ακολουθήσετε  τη
Ρωμαϊκή Στρατιωτική Οδό από τον ποταμό Labruja μέχρι το Codeçal μέσα από δάση
ευκαλύπτου , καταρράκτες και μέχρι το Alto da Portela Grande de Labruja στα 400μ,
όπου θα απολαύσετε την εκπληκτική θέα.
 Μετά το περίπατο, θα σας οδηγήσουμε στο φρουριο του 13ο αιώνα της Valença do
Minho ακριβώς στην άλλη πλευρά των ισπανικών συνόρων. Κατά τη διάρκεια της
βόλτας, θα έχουμε ένα μεσημεριανό διάλειμμα περιλαμβανεται (pic-nic).) 

Ημέρα 5η: 11KM – 2 WALKSINSPAIN

Ξεκινάμε την ημέρα οπού περπατάμε κατευθείαν από το ξενοδοχείο μας τα 3 χλμ. που μας
χωρίζουν  από  την  επόμενη  ισπανική  πόλη,  απέναντι  από  τον  ποταμό  Miño και  την
καστροποληTui., ενώ βρισκόμαστε στην πόλη Τuiσυνεχίζουμε το ταξίδι μας στην πορτογαλική
διαδρομή με 40 λεπτά οδήγησης στην πόλη Pontevedra πόλη αφιερωμένη στην Παρθένο. 
Από το σημειο αυτό θα περπατήσουμε συνολικά 8 χλμ.από την πόλη μεχρι τη Μονή του Σαν
Χουάν ντε Πάο, κατά μήκος της παράλιας RiasBaixas μέχρι την όμορφη πόλη του Cambarro, 

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ.

Παραλαβή του κουτιού για πικ-νικ από το ξενοδοχείο.

Ξεκινήστε τη διαδρομή 3 χιλιομέτρων με τα πόδια μέχρι τον καθεδρικό ναό του Tui.

Αναχώρηση με λεωφορείο για Ποντεβέδρα. Άφιξη στη Βασιλική της  Santa Maria Maior στο
κέντρο της Ποντεβέδρα.

Ξεκινήστε τα 8 χλμ. με τα πόδια μέχρι το Μοναστήρι του San Juande Poio.

Αναχώρηση με λεωφορείο με κατεύθυνση προς Cambarros.

Δείπνο στο ξενοδοχείο.

Ημέρα 6η: The Regionofthe Salnes – Καμπάδο

Μετά το πρωινόθα οδηγηθούμε  στο Μοναστήρι  του Armenteira,  οδικώς (ανοίγουν στις 10
π.μ.). 
Στη συνέχεια,  θα ξεκινήσουμε να περπατάμε τη "RutadaPedra e daAuga" (τη διαδρομή των
βράχων και του νερού) κατά μήκος του ποταμού Armenteira.
Αυτό  το  τμήμα  είναι  ίσως  ένα  από  τα  αγαπημένα  μας  σε  όλη  την  διαδρομή  ,καθώς
ακολουθώντας ένα μικρό ποτάμι μέσα από δαση διάρκειας 6 χιλιομέτρων περνάμε διπλα από
περισσοτερους  από  30  μεσαιωνικους  νερόμυλους  .Ο  οδηγός  μας  θα  μας  μεταφέρει  στο
υπέροχο Cambados.
Το Cambados θεωρείται η πρωτεύουσα του Albariño, ενός από τα καλύτερα λευκά κρασιά του
κόσμου.
Κατά την διαδρομή μας θα έχουμε : ενα γεύμα σνακ  pic-nic αυτήν την ημέρα.  Δείπνο στο
κέντρο του Cambados. Διανυκτέρευση 

Ημέρα 7η: Σαντιάγο Ντε Κομποστέλα

Μετά το πρωινό, θα οδηγήθουμε στο Pazo do Faramello, ίσως το πιο σημαντικό και
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όμορφο αρχοντικό της Γαλικίας, όπου και θα ξεναγηθούμε. 

Μετά την επίσκεψη θα σας αφήσουμε να περπατήσετε τα τελευταία χιλιόμετρα στο
Σαντιάγκο ντε Κομποστέλα

Κατά την άφιξή σας στην ιστορική πόλη, θα ξεναγηθουμε στον καθεδρικό ναό (τα
εισιτήρια εισόδου θα αγοραστούν επί τόπου).

ΠΡΩΙΝΟ ΓΕΥΜΑ.
Παραλαβή του κουτιού για πικνίκ στο ξενοδοχείο.
Αναχώρηση λεωφορείου για Vila Nova de Arousa.
Αναχώρηση για 1 ώρα κρουαζιέρα στο Pontecessures.
Αναχώρηση με λεωφορείο για Paço de Faramello.
Επίσκεψη με ξενάγηση στους κήπους.
Ξεκινήστε το 2h30 = 12 km περπάτημα στον καθεδρικό ναό του Santiago.
Σημείο συνάντησης στην πλατεία Obradoiro.
Ξενάγηση στον Καθεδρικό Ναό και στους γύρω δρόμους.
Τέλος υπηρεσίας ξεναγού.
Δείπνο στο κέντρο του Σαντιάγο.
Διαμονή στο ξενοδοχείο 

Ημέρα 8η: Πόρτο – Αθήνα

Πολύ νωρίς το πρωί γύρω στις 06.00 αναχώρηση για το Πόρτο. Μεταφοράστο αεροδρόμιο
του Πόρτο και πτήση μέσω ενδιάμεσου σταθμού για την Αθήνα.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΈΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

LX1843 06 MAY ΑΘΗΝΑ ΖΥΡΙΧΗ 0705 0855
LX2066 06 MAY ΖΥΡΙΧΗΠΟΡΤΟ 1005 1145

LX2067 13 MAY ΠΟΡΤΟΖΥΡΙΧΗ 1235 1605
LX1842 13 MAY ΖΥΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ 1800 2135

Κόστος αεροπορικού εισιτήριου κατ άτομο τιμή 445€

Η προθεσμία υπογραφής συμβολαίου είναι 20/2/2023.
Κατά την υπογραφή απαιτείται προκαταβολή 50%

Κόστος υπηρεσιών εδάφους κατ άτομο

2.325€ κατ’ άτομο σε δίκλινο + 445€ αεροπορικό εισιτήριο = 2.770€ συνολικά το άτομο
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για 20 πληρωμένες συμμετοχές

2.140€ κατ’ άτομο σε δίκλινο + 445€ αεροπορικό εισιτήριο = 2.585€ συνολικά το 
άτομο 
για 24 πληρωμένες συμμετοχές

1.895€ κατ’ άτομο σε δίκλινο + 445€ αεροπορικό εισιτήριο = 2.340€ συνολικά το 
άτομο 
για 29 πληρωμένες συμμετοχές

Επιβάρυνση για μονόκλινο (κατόπιν διαθεσιμότητας) 350€

Σας ενημερώνουμε ότι κρατήσεις δεν έχουν γίνει λόγο υψηλής περιόδου τα 
ξεν/χεια δεν κάνουν προ-κρατήσεις.
Επίσης καμία κράτηση δεν έχει γίνει σε πλοία κρουαζιέρας κλπ. σε 
εξειδικευμένοι ξεναγοί/οδηγοί. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Το COSMORAMA σας προσφέρει:

 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με την Swissairlines

 Διαμονή σε 3* και 4* ξενοδοχεία και πανσιόν (υπάρχει περίπτωση σε κάποια 
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μέρη το γκρουπ να μοιραστεί σε 2 καταλύματα)

 Πρωινό και δείπνο (δείπνο περιλαμβάνει 03 Coursemenu με ποτά : νερό, ½ 

μπουκάλι κρασί ανά άτομο,) 

 1 οδηγός εξειδικευμένος στα Ways of St. James όλες τις ημέρες 

του Way, εκτός από την τελευταία μέρα (την ημέρα της μεταφοράς 

πίσω στο Πόρτο).

 Εκδρομή με ποδήλατο στον ποταμό Douro

 Κρουαζιέρα σε Δούρου και Γκαλίζα

 4 picnic / μη αλκοολούχα ποτά

 2 γεύματα σε εστιατόρια με ποτά

 6 δείπνα με ποτά.

 Επίσκεψη και γευσιγνωσία κρασιού στο κελάρι στη VilaNova de 

Gaia

 Επίσκεψη και οινογευσία στη Δούρου

 Επίσκεψη και γευσιγνωσία κρασιού στη Γαλικία.

 1 μικρό σακίδιο, για να μεταφέρετε το picnic και το καθημερινό 

σημειωματάριο / roadbook

 Τουριστικοί φόροι στα ξενοδοχεία

 Είσοδος στον καθεδρικό ναό του Σαντιάγο

 Μεταφορές, εκδρομές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.

 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες

 Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 20€

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

× Φιλοδωρήματα/αχθοφορικά

× Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
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 Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου, με λατινικούς χαρακτήρες.

9


