
 

 

   CAMÍ DE SANTIAGO  
SARRIA – SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 
El Club Excursionista Xafant Talons organitza l’excursió al Camí de 

Santiago del 29 de març al 2 d’abril de 2018.    

Entre Sarria i Santiago de Compostela, transcorre un tram dels més 
populars i cèlebres camins de peregrinació d’Europa, el Camí Francès, 
declarat Patrimoni de la Humanitat per la Unesco.  

Començarem a caminar en la localitat gallega de Sarria la qual es 
troba a uns 100 quilòmetres de Santiago, distància mínima per aconseguir 
el certificat de “la Compostela”.  

Al llarg de la ruta podrem contemplar la típica estampa de la Galícia 
verda, formada per preciosos boscos, prats, rierols, conreus i xicotetes 
aldees, separades per camins i sendes amb murs de pedra seca. 

I a més a més, anem a gaudir de tots aquests paisatges, de la 
manera més còmoda possible, anant en avió, sense càrregues, amb cotxe 
de suport i allotjar-nos en hotels de 4*.    

Què més pots demanar? 

Viu l’experiència del Camí de Santiago.  

 



 

 

 

Allotjament: 
Hotel Spa Santiago**** (Lugo) 
Gran Hotel los Abetos**** (Santiago) 
 
Donatiu per persona: 
500 euros.  
Suplement habitació individual 104 euros 
  
El viatge inclou: 
Anada en avió fins a Santiago · Tornada en autobús fins a València · Cotxe de 
suport per a les etapes i el desplaçament a l’hotel · Assegurança de viatge i 
cancel·lació · Excursions guiades · Mitja pensió en Hotels de 4* · Credencial i 
Concha de Vieira. 
 
Hora i lloc d’eixida: 
A les 5:00h. del matí del 29 de març, a l’aeroport de València. L’autobús 
arreplegarà el dia d’abans les maletes (confirmarem hora i lloc).    
 
Places limitades: 
El total de places està limitat a 54 persones. Els socis tindran preferència 
d’inscripció. 
  
Reserva i pagaments:   
Preinscripció de 250 euros abans del 29 de 
gener de 2018 
Segon pagament de 250 euros fins el 26 
de febrer de 2018 
 
Persona de contacte (Maite Telf.  690 027 
459) 
 
L’anulació:  
del 25 de febrer al 6 de març suposarà el 
25% de la reserva. Del 7 al 14 de març el 50 %. Del 15 al 21 de març el 75% 
i del 22 de març al 28 de març 100%. 
 
La persona que s’inscriga no constarà que està inscrit fins que haja 
abonat el primer pagament. 
 
Transferència: 
CAJAMAR C/ L’Església 2 – 46114 Vinalesa 
Beneficiari: Club Excursionista Xafant Talons 
Compte:    
 

ES37 – 3058 – 2153 – 1627 – 2000 - 2402 
 

Indicar el nom de la persona que fa l’ingrés i l’excursió on va 
destinat. 



 

 

1ª ETAPA: SARRIA - PORTOMARÍN 
Longitud: 23 quilòmetres. 
Duració: 6 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 465m. / negatiu 491 m. 
 

 
 
 
2ª ETAPA: O HOSPITAL - MELIDE 
Longitud: 28 quilòmetres. 
Duració: 7’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 400m. / negatiu 650 m. 
 
 

 



 

 

3ª ETAPA: MELIDE – A BREA 
Longitud: 27 quilòmetres. 
Duració: 7’30 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 530m. / negatiu 590 m. 
 
 

 
 
 
 
 
4ª ETAPA: O PEDROUZO - SANTIAGO 
Longitud: 16 quilòmetres. 
Duració: 4 h  aproximadament. 
Dificultat: Baixa. 
Desnivell: acumulat positiu 300m. / negatiu 340 m. 
 
 
 

 


