Trekking Caminho dos Faróis - Costa da Morte
Trekking de 4 dias (cerca de 80km). 4 noites de alojamento em quarto duplo com casa de banho. Regime de Meia-Pensão e
transferes na Galiza.
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Excelente destino, com grupo com dimensão ideal e ótimos companheiros de viagem.
Sorte com meteo.
DESTINO
Espanha.

Descrição

TIPO

Descubra a pé um dos troços litorais mais espetaculares de Espanha: o Caminho dos Faróis que se
situa na Costa da Morte, o nome deve-se a ser um dos litorais do mundo onde mais embarcações
naufragaram, daí a existência de inúmeros faróis.
Nos 6 dias de viagem, 4 de caminhada, iremos presenciar várias paisagens de grande beleza, desde
praias de areia branca a falésias com belas vistas para o mar. O troço litoral a percorrer, concentra um
grande número de atracções naturais e culturais, salientando-se as histórias e lendas sobre os
naufrágios. Faróis, praias, dunas, falésias, florestas, estuários, aves, formações rochosas, castros,
aldeias piscatórias, miradouros. Tudo isto irá presenciar nesta viagem de trekking ao um local
surpreendente, a Costa da Morte Galega.

Trekking, Descoberta,
Natureza, .

DURAÇÃO
6 dias

DIFICULDADE
Nivel 2

CONFORTO
Nivel 3

Itinerário detalhado - Legenda (P: Pequeno almoço A: Almoço J: Jantar)
Dia
1

Itinerário
Cidade de origem - Laxe (Galiza)

Alojamento
Hotel

Refeições
J

2

Trekking Malpica - Niñons (22km)

Hotel

P-J

3

Trekking Laxe - Arou (17,7km)

Hotel

P-J

4

Trekking Arou - Camariñas (22km)

Residencial

P-J

5

Trekking Nemiña - Farol Cabo Finisterra (20 km)

Residencial

P-J

6

Regresso à cidade de origem

-

P

Dia-a-Dia
1: Cidade de origem - Laxe (Galiza)
30 de Agosto
Partida desde a cidade de origem.
Possibilidade de o grupo se organizar para dividir transporte até Laxe, Costa da Galiza.
Contate a Papa-Léguas se está interessado em partilhar transporte ou se necessita de boleia.
Chegada a Laxe (Costa da Galiza) pelas 17:00/18:00.

Check-in no hotel, jantar e briefing.
Alojamento em quarto duplo com casa de banho. Possibilidade de quarto individual mediante suplemento.
2: Trekking Malpica - Niñons (22km)
31 de Agosto: Trekking: Malpica - Niñons (22km)
Pequeno-almoço no hotel em Laxe. Transfere para o início da caminhada em Malpica.
O nosso programa não poderia começar da melhor maneira com a etapa Porto de Malpica - Praia de Ninõns que percorre 6
belíssimas praias enquadradas por 6 baías.
Atravessando o areal de Malpica (Playa de Area Maior), vislumbramos as deslumbrantes ilhas Sisargas com o seu farol. São ilhas
míticas. Ao seu largo passaram embarcações desde a antiguidade através da rota do Mar Mediterrânico - Ilhas Britânicas. Os
grandes alcantilados da Punta Nariga transportam-nos para histórias de naufrágios e correntes bravias que se perdem na bruma dos
tempos. O trilho segue por caminhos litorais que percorrem praias, povoações e escarpas de grande beleza para o mar.
O troço Monte Nariga - Farol de Nariga é mágico, pelas vistas mas também pela existência de formações rochosas de grande
beleza. Desde o farol, seguimos por um troço costeiro até à praia de Ninõns, mergulho de celebração.
Transfere para o hotel em Laxe. Jantar incluído e tempo livre.
Pontos de interesse: Porto de Malpica; Ilhas Sisargas ou da Atalaia (aves marinhas como corvos-marinhos, gansos-patola
,gaivotas-tridáctilas); Praia de Seaia; Cabo de San Adrián; Praia de Beo; Praia de Seiruga; Praia de Barizo; Monte e farol Nariga
Pontos de abastecimento de água: 2.
3: Trekking Laxe - Arou (17,7km)
01 Setembro:Trekking Laxe - Arou (17,7km)
Pequeno-almoço no hotel em Laxe.
Iniciamos a caminhada de hoje a partir do hotel em Laxe.
Estamos no coração da Costa da Morte (um dos litorais com mais naufrágios do mundo). Desde Laxe, um porto pesqueiro com
uma belissima praia, subimos o Monte Insua até ao farol, onde as vistas marítimas atingem, do outro lado da baía, o farol do
Roncudo. Seguimos um trilho litoral visitando a "Furna da Espuma" e a Praia dos Cristais, Enseada da Baleia e o "Peñon de
Soesto", este último com umas impressionantes vistas para toda a rota da Insua e para a Praia de Soesto. O trilho segue por praias e
promontórios perdidos na imensidão da Costa da Morte, como a Punta de Catasol e a Praia de Arnado, a prtir de aqui, o acesso é
fácil até às "lagunas de Traba", onde poderemos observar inúmeras aves marinhas.
O último troço desta etapa, que liga a Carmelle, passa por uma paisagem espetacular, ou seja, toda a atmosfera desta costa, nos faz
lembrar o conto de Gulliver em Lliputt, devido às enormes pedras com todas as formas e tamanhos. Aqui sentimos quão pequenos
somos em relação à grandeza da Natureza.
Chegamos a Camelle, entrando pela sua praia e pelo seu porto para visitarmos o "museu do alemão" (um eremita e artista plástico).
Agora, seguimos para o final da etapa até Arou.
Transporte para o hotel em Laxe, jantar no hotel e tempo livre.
Pontos de interesse: Laxe, Igreja de Santa Maria da Atalaya em Laxe; Monte Insua, Praia dos Cristais, Penõn de Soesto, Praia de
Soesto, Lagunas de Traba, aves marinhas, Porto de Camelle, Museu de Man,
Pontos de abastecimento de água: 1
4: Trekking Arou - Camariñas (22km)
02 Setembro:Trekking Arou - Camariñas ( 22 km)
Pequeno-almoço no hotel em Laxe e transfere para o local de início da caminhada em Arou.
No dia de hoje percorremos um troço litoral emblemático da Costa da Morte, conhecido por ter, talvez, o maior número de
naufrágios a nível mundial.
Percorreremos uma costa abrupta, fustigada pelas ondas e pelo vento, que moldou pela erosão as rochas em formas surreais e
formou dunas gigantescas que até se chamam "Monte Branco", tal o seu tamanho. Visitaremos o porto piscatório de "Santa
Mariña", antes de chegarmos à Praia de Trecey e ao Cemitério dos ingleses, que traz histórias sobre naufrágios.
Mas um dos maiores pontos de interesse desta etapa, ainda está para vir. A visita ao incrível farol do Cabo Vilán antes de
chegarmos à povoação ed Camariñas.
Chegada, transporte para o alojamento em lires, onde ficaremos duas noites.
O transporte de bagagem desde o hotel em Laxe até ao alojamento em Lires está incluído. Assim à chegada a Lires, já
encontraremos as nossas bagagens.
Check-in no alojamento "As Eiras" em Lires. Jantar e tempo livre.
Pontos de interesse: porto piscatório de "Santa Mariña; Praia de Trecey;Cemitério dos ingleses; Farol do Cabo Vilán;
Pontos de abastecimento de água: 1
5: Trekking Nemiña - Farol Cabo Finisterra (20 km)
03 Setembro:Trekking Nemiña - Farol Cabo Finisterra (20 km)
Pequeno-almoço no alojamento em Lires.
Hoje faremos a útima etapa da nossa travessia e também do Caminho dos Faros, este inclui 8 etapas, terminando igualmente em
Finisterra.

Começamos a andar desde o alojamento, passando pela povoação até chegarmos à Ria/Praia de Lires, a mais pequena da Galiza e
um paraíso para a observação de aves.
O trilho segue pelas espetaculares falésias da Punta Besugueira e da Mexadoira, com uma envolvência natural de grande beleza
selvagem e com paisagens a perder de vista para o mar da Costa da Morte.
Passaremos por praias encantadoras, como a praia do Rostro com um areal de 2 quilómetros de extensão! Seguindo, novamente,
por falésias que assistiram a vários naufrágios, como a Punta do Rostro, Punta do Castelo e Cabo de la Nave, tendo este último
local, um dos tramos mais espetaculares desta etapa que nos levará ao Cabo e ao farol de Finisterra.
Fim da etapa e da nossa aventura no Cabo Finisterra.
Transporte para o alojamento em Lires.
Jantar de celebração e tempo livre.
Pontos de interesse: Povoação e praia de Lires; falésias da Punta Besugueira e da Mexadoira;Punta do Rostro, Punta do Castelo e
Cabo de la Nave;Farol do Cabo Finisterra.
Pontos de abastecimento de água: 1
6: Regresso à cidade de origem
04 Setembro.
Pequeno-almoço no alojamento em Lires, check-out e transporte para Laxe para as nossas viaturas.
Regresso a casa.

Datas de partida & Preços do programa de terra
Extensões
Não tem.

Suplementos
Quarto individual (sujeito a suplementos época alta): € 200,00

Inclui
•
•
•
•
•
•

4 caminhadas guiadas;
5 noites de alojamento em quarto duplo com casa de banho privada e com pequeno-almoço;
4 jantares incluídos com bebidas;
Todos os transferes em Espanha, durante os dias de travessia;
Transporte do equipamento entre os dois alojamentos;
Seguro;

Exclui
• Transporte desde a cidade de origem até ao local da primeira noite. No entanto, a Papa-Léguas poderá organizar boleias de
modo a que os participantes possam dividir os automóveis;
• Almoços;
• Extras como bebidas alcoólicas e refrigerantes às refeições;
• Qualquer item não descriminado como incluído;

Equipamento
Cabeça:
◦ Chapéu-de-sol
◦ Lenço tipo Buff
◦ Óculos de sol
Tronco:
◦ T-shirts / polo
◦ Sweat-shirt
◦ Corta-vento

Mãos:
◦ Bastões - aconselhável
Pernas:
◦
◦
◦
◦

Calças de trekking (exemplo - convertíveis em calções)
Fato de banho
Calções trekking/casual
Calças casual

◦
◦
◦
◦

Botas de caminhada
Sapatos desportivos ou sandálias
Meias técnicas de caminhada
Chinelos de praia

Pés:

Saco viagem 70 - 90 litros. Será conveniente que o seu equipamento seja acondicionado num saco maleável, que facilita o seu
manuseamento e transporte.
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

◦
◦
◦
◦

Roupas de viagem
Estojo de higiene**
Toalha sintética de trekking - pack towel
Gel de mãos anti-bacteriano
Bolsa de documentos e dinheiro (com apoio no pescoço ou cintura)
Pequeno cadeado para trancar o saco de viagem / trolley
Mochila de dia/ trekking de cerca de 30 Litros com cobertura impermeável.
Cantil com capacidade para 1,5 L ou 2 cantis de 1Litro. Beba sempre muita água, não espere por ficar sequioso para
o fazer. Na montanha o ar é mais seco, e além disso a exposição prolongada ao sol e ao vento contribui para uma
maior perda de água. Tenha sempre presente que necessita de estar bem hidratado, e que desta maneira terá uma
melhor recuperação da fadiga muscular.
Navalha multiusos, tipo exército suiço.
Kit básico de primeiros-socorros
Máquina fotográfica
Fato de banho

Diversos:
◦ Frutos secos/barras de cereais

**Estojo de higiene: material de banho; protector solar; protector labial; repelente de insectos (muito aconselhado devido aos
mosquitos); lenços de papel.

Documentação
Cartão do Cidadão válido.
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