ITENERÁRIO VIAGEM A CALERUEGA

1º Dia – 7/8/18 – Lisboa  Caleruega  San Domingo de Silos
7h00 – Partida da Sede da Junta de Freguesia com destino a Caleruega
14h00 – Chegada a Caleruega
Almoço em Restaurante Local
Tempo livre
16h00 – Partida para San Domingos de Silos
Instalação no Hotel Santo Domingo de Silos (3*)
Tempo livre para visita á Vila
Jantar no hotel
2º Dia – 8/8/18 – San Domingo de Silos Caleruega  San Domingo de Silos
Pequeno Almoço no Hotel
10h00 – Partida para Caleruega
Dia inteiramente livre para aproveitar as festividades em honra de São Domingos de
Gusmão
Almoço e Jantar em restaurante local
23h00 – Regresso ao Hotel
3º Dia – 9/8/18 – San Domingo de Silos  Burgos  Bilbao
Pequeno Almoço no Hotel
Manhã livre
Almoço em restaurante local
13h00 – Saída de San Domingos de Silos com destino a Burgos
14h00 – Chegada a Burgos
Tempo livre
16h00 – Visita á Catedral de Burgos
18h00 – Prosseguimento da Viagem com destino a Bilbao
20h00 – Chegada a Bilbao e instalação no Hotel Gran Hotel Ercilla (4*)
Jantar no Hotel
Tempo livre

4º Dia – 10/8/18 – Bilbao  Oviedo
Pequeno Almoço no Hotel
10h00 – Saída para visita ao Museu Guggenheim
Almoço em restaurante local
15h00 – Saída de Bilbao com destino a Oviedo
Paragem em Santilhana del Mar (30 min) e Ribadesella (30 min)
20h00 – Chegada a Oviedo
Jantar em restaurante local
Instalação no Hotel Ibis Oviedo (2*)
Tempo livre – Transfer para o centro da cidade para quem solicitar
5º Dia – 11/8/18 – Oviedo  Santiago de Compostela
Pequeno Almoço no Hotel
10h00 – Saída para visitar o centro histórico da cidade de Oviedo
12h00 – Partida para La Corunha para breve visita
Almoço em restaurante local
14h00 – Partida com destino a Santiago de Compostela
21h00 – Chegada a Santiago de Compostela
Jantar e instalação no Hotel San Lorenzo (3*)
Tempo livre
6º Dia – 12/8/18 – Santiago de Compostela  Lisboa
Pequeno Almoço no Hotel
Manhã livre para visitar a cidade
12h00 – Saída com destino a Ponte de Lima
14h00 – Chegada a Ponte de Lima
Almoço em Restaurante Local
16h00 – Prosseguimento da Viagem até Lisboa
Breve paragem em Fátima
21h00 – Chegada a Lisboa

Lugares a visitar
Caleruega
Caleruega nasceu para a história entre os anos 912 e
940 da nossa Era. O nome, segundo os filólogos,
deriva do latim "cabis", limão, produto abundante na
região. Um grupo de famílias de Castilla Vieja (do
Norte) ou Mozarabia (sul) formam a cidade e
estabelecem um conselho.
A primeira notícia de Caleruega data de 1062. Em 10 de maio deste ano um ato notarial
aparece no mosteiro de San Pedro de Arlanza. No ano 1094 o nome de Caleruega
aparece no arquivo do mosteiro de San Salvador de Oña.
A história de Caleruega dá em 1170 um giro radical para a fama e o protagonismo. Nesta
data nasce o Santo Domingo de Guzmán. O movimento teológico e social iniciado por
São Domingos tornou-se muito presente na cidade e é uma das razões que a torna tão
especial.
Em Caleruega terá a oportunidade de participar nas festas da
aldeia, onde ao longo de 3 dias celebram-se atos diversos e
tradicionais, no que se inclui jogos, bailes e outras tradições,
oferecidos pelos confrades.
Existem vários lugares a visitar nesta cidade como o
Mosteiro de Santo Domingo de Gusmão, o Claustro e Museu
do Convento de Santo Domingo, Igrejas do sec. XIII e XVI, o Torreão do sec. XI, La Bodega
(Adega) de Beata Joana, e ainda o Lagar de Valdepinos e o Monumento ao Lavrador.

San Domingo de Sillos
Uma vila centenária e magnifica, na província de Burgos, onde pode visitar o Mosteiro
de Santo Domingo de Silos.
O Mosteiro de Santo Domingo de Silos é uma abadia
beneditina, o seu claustro é uma das obras-primas do
românico espanhol. Remonta à época visigótica, no século VII.
Em 1002, o mosteiro encontrava-se arruinado e maltratado.
Em 1041 o prior do mosteiro de San Millán de la Cogolla,
refugiou-se em Castela, fugindo do rei de Navarra, e foi bem-recebido pelo monarca
castelhano Fernando I, que lhe confiou a missão de restabelecer o antigo esplendor do
mosteiro. Foi nomeado abade de Silos e, em trinta e dois anos, ajuda a levantar os
edifícios do mosteiro. Foi canonizado em 1076, de que resultou a designação de São
Domingo de Silos.

Numa antiga sala do mosteiro está localizado o museu, que
conta com uma importante coleção de obras de arte
relacionadas com o próprio mosteiro, e que inclui pintura,
ourivesaria, escultura e esmaltes, além de fragmentos de um
Beatus do Século X e alguns fragmentos de manuscritos
visigodos.

Burgos
A cidade de Burgos está localizada na Comunidade
Autónoma de Castela e Leão (Espanha). Graças à sua
localização, Burgos tem prosperado economicamente,
pelo turismo e em parte, também, por via do transporte
nacional de ligações (País Basco, Madrid, Barcelona, Vigo)
e internacionais (França-Espanha e Portugal-França).
Fundada como fortaleza em 884, foi elevada à categoria de
sede episcopal em 1029. Durante os séculos XV e XVI foi um
lugar de importantes feiras. Burgos foi sede do governo de
Franco e é rica em arte gótica, destacando-se as igrejas de
Santa Gadea (século XII), Santo Estêvão (século XIII) e S. Gil
(século XIII-XIV), o Hospital del Rey, o Solar del Cid, os
conventos das Carmelitas e Agostinhas, e, sobretudo, a Catedral de Burgos. Esta última
iniciou a sua construção em 1221, inspirada no modelo francês de Reims.

Bilbao
Bilbao é um município e cidade da comunidade autónoma do País Basco, capital da
província e território histórico da Biscaia.
O principal núcleo urbano de Bilbao é rodeado por duas
cadeias montanhosas e que em parte marcam os limites
naturais do município. Desde a sua fundação no início de
século XIV, foi um centro comercial de particular
importância na região costeira cantábrica devido à sua
atividade portuária, baseada sobretudo na exportação de
lã de Castela e, em menor escala, do ferro extraído das minas a céu aberto biscainhas.
Ao longo do século XIX e início do século XX assistiu a uma
forte industrialização, nomeadamente com o início da
exploração metalúrgica em 1841, que a transformou na
região mais industrializada de Espanha a seguir a Barcelona e
lhe granjeou o epíteto de "Cidade do Ferro".
A cidade tem vindo a perder o seu carácter marcadamente industrial para se tornar uma
cidade de serviços, que se encontra num processo de revitalização estética, social e
económica, cujo símbolo se pode considerar o Museu Guggenheim Bilbao, um edifício
vanguardista da autoria de Frank Gehry, que se tornou o ex libris da cidade. Em 2010

Bilbao recebeu o prémio Lee Kuan Yew World City Prize (Prémio Mundial das Cidades),
concedido pelo estado de Singapura, que premeia a qualidade do urbanismo.

Santillana Del Mar
Santillana del Mar é um município da Espanha na
província e comunidade autónoma da Cantábria, com
cerca de 4 mil habitantes, e pertence à rede das Aldeias
mais bonitas de Espanha.
Desde a Gruta de Altamira até aos nossos dias, Santillana
del Mar conta com um magnífico património, encabeçado
pela Colegiata de Santa Juliana, jóia do românico a partir da qual surge a configuração
urbana desta vila costeira. Alimenta um monte de casas e palácios do século XVIII,
mandados construir pelos emigrantes que voltaram ricos à sua terra natal.

Ribadesella
Ribadesella é um pequeno município da Comunidade Autónoma do Principado das
Astúrias, em Espanha. Conhecido pela localização no Mar Cantábrico, bem como na
saída do rio Sella, Ribadesella é uma cidade que faz parte dos Picos de Europa (Picos da
Europa). Ribadesella é a cidade natal da rainha Letízia da Espanha.
Ribadesella tem duas ruas principais, a Gran Vía de
Agustin Argüelles e a CalleComercio. Nesta parte de
Ribadesella, existem alguns bancos, farmácias,
restaurantes / bares, lojas e estandes de jornais.
Aqui também fica o Casco Antiguo, onde se
encontra a antiga praça, bem como a igreja de
Ribadesella: Iglesia Parroquial de Sta. María
Magdalena. Nesta parte da cidade ficam pequenas lojas de produtos caseiros, bem
como as casas dos habitantes da aldeia. A terceira parte de Ribadesella consiste no
Paseo Marítimo del Puerto, ou na costa da cidade que fica perto da água. Hoje, este
passeio é dedicado à rainha das Astúrias, Dª Letízia Ortiz. Esta cidade também é
conhecida por suas cavernas pré-históricas, conhecidas como as cavernas de Tito
Bustillo.

Oviedo
Oviedo é uma cidade e município da província e
comunidade autónoma do Principado das Astúrias. A
cidade é a capital das Astúrias e a maior cidade em
área, porém a segunda no número de habitantes.
Forma um triângulo com as principais cidades
asturianas: Gijón (a 28 km) e Avilés (30 km).

Está dotada de vários espaços verdes, dos quais se destaca o Campo de San Francisco,
no centro da cidade. É a sede da Fundação Príncipe de Astúrias, que atribui prémios em
diversas áreas, os mais importantes depois dos Nobel.
Um autêntico paraíso natural, enquadrado pela
cordilheira dos Picos da Europa, onde dominam os tons de
verde e azul. Com mais de duas centenas de praias, vilas
de valentes pescadores, uma mão cheia de reservas
naturais e um património inestimável reconhecido pela
UNESCO. A acompanhar, a excelência de uma sidra, um ou
mais belos queijos de Cabrales e a típica fabada, prima
asturiana da feijoada portuguesa, que podem ser degustados na calma da vida rural ou
na azáfama do ritmo urbano.

La Corunha
La Corunha é cidade e município da comunidade
autónoma da Galiza e capital da província homónima,
localizada no noroeste da Espanha.
No centro da Corunha fica a Praça de María Pita, erguida
em 1860 e principal ponto de encontro entre cidadãos e
visitantes, onde fica o edifício do concelho, que alberga a
maior colecção de relógios da Europa. O centro histórico da urbe é a Cidade Velha onde
se encontram construções religiosas como a Igreja de Santiago, a mais antiga da cidade,
a Colegiata de Santa María do Campo, com um museu de Arte Sacra, e o Convento de
San Domingos, além de muitos outros pontos de interesse, como o Xardín de San Carlos,
com um magnífico miradouro de onde se vê o Forte de San Antón. Esta antiga fortaleza
domina a entrada do porto e acolhe o Museu arqueológico desde 1964.
As fachadas sobre as galerias da Avenida da Mariña, com
varandas de madeira e vidro, originaram a designação
Cidade de Cristal. No passeio marítimo fica a Torre de
Hércules, o monumento mais emblemático da cidade. Data
do século II d.C. e é o farol em funcionamento mais antigo
do mundo.

Santiago De Compostela
Património da Humanidade desde 1985, há séculos que
Santiago de Compostela atrai visitantes e peregrinos do
mundo inteiro. É a cidade mais cosmopolita da Galiza,
mas toma isto com naturalidade, por isso, logo a partir
do primeiro momento sente-se que se faz parte da
mesma.

No centro histórico, a Catedral e o Pórtico da Glória. Praças emblemáticas como a do
Obradoiro, a Quintana e a d’O Toural. Dezenas de igrejas, conventos e palácios.
Românico, gótico e barroco. E também lojas, bares, restaurantes e um bonito Mercado
Hortícola a transbordar de produtos frescos.
Além disso, em pleno centro, a Alameda com as suas árvores
de camélias e o Passeio da Herradura, com uma estupenda
vista da catedral. E nas margens do Sar, a Colexiata de Santa
María e as suas impossíveis colunas inclinadas.
O visitante de Santiago não deve perder a oportunidade de
subir às coberturas da Catedral. A visita aos telhados do templo era já recomendada no
Códex Calixtinus para se poder apreciar a sua esplêndida beleza. O que nós podemos
acrescentar é que das mesmas se pode ver grande parte do conjunto histórico e da parte
nova da cidade, bem como dos arredores de Santiago, do Monte Pedroso ao do Gozo,
tornando-se num miradouro excecional.
Vista de cima, Santiago pode-se compreender
melhor, tornando-se ao mesmo tempo mais
verdadeira e mais mítica. Das coberturas,
podemos ver a Cruz dos Farrapos, aos pés da
qual os peregrinos medievais queimavam as
roupas velhas do caminho, numa espécie de
ritual purificador. É também um sítio ótimo para
apreciar as fases de construção do templo e os diversos estilos arquitetónicos
empregues até se conseguir o fastuoso resultado final.

ESTADIA

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, wifi 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.

INSCRIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO

Poderá escolher entre regime apa (apenas incluí o valor do alojamento + o valor do pequeno
almoço), regime meia pensão (alojamento + pequeno almoço + jantar), ou ainda regime de
pensão completa.
REGIME APA (ALOJAMENTO + PEQUENO ALMOÇO)
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€).
REGIME MEIA PENSÃO
O valor da viagem irá depender do número de participantes, uma vez que até 19 pessoas o preço
será de 690€ e entre 20 a 49 pessoas o valor será de 540€ (Valores referentes a 1 pessoa em
regime de APA e em quarto duplo, para as pessoas que preferirem quarto individual o valor
acresce 123€).
REGIME PENSÃO COMPLETA
O valor da viagem irá depender do número de participantes, uma vez que até 19 pessoas o preço
será de 710€ e entre 20 a 49 pessoas o valor será de 610€ (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€, 690€ ou 710€, dependendo sempre do
regime que optar, caso o número de participantes seja superior a 20, será acertado o valor na
última prestação)
A inscrição deverá ser realizada na junta de freguesia até ao dia 15 de abril, através do e-mail:
ana.rebelo@jf-sdomingosbenfica.pt ou do telefone 21 724 86 10
Todos os pagamentos deverão ser efetuados diretamente com a Agência Abreu
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 espírito 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.

