
Informação Complementar da Junta de Freguesia de São Domingos VIAGEM A 

CALERUEGA 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica está a realizar uma viagem a Caleruega, terra 

natal de São Domingos de Gusmão, justamente durante as festividades em honra do santo, e a 

outros locais de grande interesse cultural. A viagem decorrerá entre os dias 7 e 12 de agosto.  

Além de Caleruega a viagem permitirá conhecer Burgos, Bilbao, Oviedo e Santiago de 

Compostela, locais e cidades de grande património cultural.  

Nesta viagem, a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica (Lisboa) estabelecerá um 

protocolo de colaboração cultural com a Alcaidaria de Caleruega. 

 

ITINERÁRIO DA VIAGEM  

1º Dia – Lisboa / Caleruega –  07 de agosto 2018  

Comparência de todos os participantes às 07h00 na sede da Junta de Freguesia. Partida em 

Autopullman privativo de turismo com destino a Caleruega. Instalação no hotel Santo Domingo 

de Silos (3*), em San Domingo de Silos (18 kms de Caleruega). Alojamento no hotel e tempo livre 

para visita a esta centenária e magnifica vila. Partida para Caleruega antes da hora de jantar e 

regresso ao hotel. 

2º Dia – Caleruega – 08 de agosto 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Partida para Caleruega. Regresso e alojamento no hotel. 

3º Dia – Caleruega / Burgos - 09 de agosto 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre. Pelas 13h00, saída de San Domingo de Silas com destino 

a Burgos. Paragem em Burgos para breve visita à Catedral. Pelas 18h00 prosseguimento da 

viagem com destino a Bilbao. Chegada. Instalação no Gran Hotel Ercilla (4*).  Tempo livre. 

4º Dia – Bilbao / Oviedo - 10 de agosto 2018 

Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita ao Museu Guggenheim. Pelas 15h00, saída de 

Bilbao com destino a Oviedo. Paragens em Santillana del Mar (30min) e Ribadesella (30 min). 

Chegada a Oviedo. Instalação no hotel Ibis Oviedo (2*). Alojamento. Tempo livre e transfer 

para o centro e do centro a quem solicitar, e em horas a combinar. 

5º Dia – Oviedo / Santiago de Compostela - 11 de agosto 2018  

Pequeno-almoço no hotel. Saída de Oviedo com destino a Santiago de Compostela. Paragem 

em La Corunha para breve visita (1h00). Chegada a Santiago de Compostela. Instalação no 

hotel San Lorenzo (3*). Tempo Livre. 

6º Dia – Santiago de Compostela / Lisboa - 12 de agosto 2018  

Pequeno-almoço no hotel. Saída de Santiago de Compostela pelas 12h00 com destino a Lisboa. 

Paragem em Ponte de Lima pelas 14h00. Tempo livre. Pelas 16h00, prosseguimento da viagem. 

Paragem em Fátima (30 min). Chegada a Lisboa cerca das 21h00. 



ESTADIA 

Apesar de na informação difundida constar estadia em hotéis de 4 estrelas, a estadia de algumas 

noites será também em hotéis de 3 e 2 estrelas, mas de qualidade superior.  

Hotel Santo Domingo de Silos (3*) – San Domingo de Silos 

http://www.hotelsantodomingodesilos.com/  

O Hotel Santo Domingo de Silos está situado numa rua de pedras, em frente ao Mosteiro de Santo 

Domingo de Silos. O estabelecimento dispõe de café bar e restaurante, receção 24 horas, e quartos 

climatizados com Wi-Fi gratuito. 

Todos os quartos do Santo Domingo de Silos têm banheiro completo, TV, secador de cabelo e telefone. 

Muitos vêm com banheira de hidromassagem, e todos são aquecidos. 

O Mudéjar restaurante é especialista em carnes grelhadas, incluindo leitão, cordeiro e cabrito. Cafetaria.  

O Santo Domingo de Silos está situado no coração da região de Burgos, cercado por áreas verdes.  

 

Gran Hotel Ercilla (4*) - Bilbao 

http://www.hotelercilla.com/  

O moderno Hotel Ercilla dispõe de 345 quartos. Estes têm um design moderno e elegante e estão 

equipados com ar condicionado, mini-bar, secador de cabelo, cofre, Tv de ecrã plano via satélite e Wifi.   

Nesta unidade hoteleira poderá encontrar o famoso restaurante Bermeo, que oferece uma combinação 

de sabores ao pequeno-almoço, almoço e jantar. O bar Dry & Cool Gin oferece uma vasta gama de gins. 

O hotel oferece serviço de quartos 24 h., ginásio com sala de massagens, wi-fi nas áreas públicas. 

 

Hotel Ibis Oviedo (2*) - Oviedo 

http://www.ibis.com/pt/hotel-6818-ibis-oviedo/index.shtml  

O Hotel Ibis Oviedo está localizado a 600 metros da Estação Rodoviária de Oviedo e a uma caminhada de 

12 minutos do centro da cidade. Disponibiliza quartos elegantes com ar condicionado e uma televisão 



com canais por satélite. Todos os quartos têm acesso Wi-Fi. Aberto até às 23:30h, o Restaurante Vinos & 

Cia do Ibis Oviedo serve refeições à noite e uma boa carta de vinhos, num ambiente moderno. O Bar 

Rendez-Vous, aberto 24 horas, serve bebidas e snacks quentes. No Verão, os hóspedes podem desfrutar 

de uma bebida no terraço. O pequeno-almoço está disponível das 04:30h às 12:00h.   

Hotel San Lorenzo (3*)  

https://hsanlorenzo.com/  

Este hotel tem uma localização privilegiada, a apenas 450 m da catedral. Os hóspedes encontrarão 

restaurantes, ligações à rede de transportes públicos e estabelecimentos comerciais nas proximidades. 

Este hotel, com um 
total de 54 quartos, oferece conforto e ambiente tranquilo e acolhedor. Trata-se do local perfeito a partir 
do qual os hóspedes poderão apreciar uma das cidades mais bonitas do mundo.   

FORMA DE PAGAMENTO: 

O valor da viagem irá depender do número de participantes, uma vez que até 19 pessoas o preço 

será de 510€ e entre 20 a 49 pessoas o valor será de 460€ (Valores referentes a 1 pessoa em 

regime de APA e em quarto duplo, para as pessoas que preferirem quarto individual o valor 

acresce 123€). 

O pagamento será realizado de forma faseada – 50% no mês de inscrição, 25% no mês seguinte 

e os últimos 25% serão pagos um mês antes da viagem.  

(os 50% do valor da inscrição será sobre o valor de 510€, caso o número de participantes seja superior a 

20, será acertado o valor na ultima prestação) 

A inscrição e todos os pagamentos deverão ser efetuados diretamente com a Agência Abreu, 

sendo que a inscrição deverá ser realizada atá ao dia 15 de abril) 

Contactos Agência Abreu: Sr. Carlos Dinis 

Morada: Estrada de Benfica, 451- C 

Email: carlos.dinis@abreu.pt  

Telef: 217 710 980 

Nota: Esta viagem insere-se no espirito de missão, no desenvolvimento e promoção da cultura, neste caso 

aquela que se insere no universo de São Domingos, padroeiro desta freguesia e, como tal, não tem 

qualquer objetivo de lucro, pelo que as reservas e pagamentos deverão ser feitos diretamente com a 

agência escolhida para a realização da viagem. Contudo está prevista a permanência de um 

acompanhante da Junta de Freguesia para melhor orientar e ajudar os que de apoio solicitarem. 
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