
 

 

 

 

”O CAMIÑO DOS FAROS” 

 

Percorrendo a Costa da Morte (Galiza) 

 
 

 

 
 

 
De Malpica a Arou 

De 09 a 14 de junho de 2020 

 
 
 

Descobre e explora o teu lado mais aventureiro!! 
 

Organização: ‘’Pé na Terra Percursos Pedestre’’ e ‘’Camina Hacia tu Corazon’’ 



 

 

 

Gostaria de parar alguns dias da rotina diária e mergulhar numa aventura chamada ‘’O Camiño dos Faros”? 

 
Espetacular rota que nos leva pelas bordas do mar passando pelos faróis que vamos encontrando.   
 
Esta saída é uma incitação para o descobrimento de uma parte da Galiza, pouco conhecida, e que não nos 
deixará indiferente. Uma perfeita combinação tanto para os amantes do mar como da montanha. Em certos 
lugares, estaremos imersos num espetacular bosque e noutros, tomando banho no mar. 
 
Mar e montanha. Uma combinação entre praias, bosques, rios, dunas, falésias, faróis, por do sol. Assim é a 
aventura na Costa da Morte, no ‘’Camiño dos Faros’’. 
 
O convívio com os nossos vizinhos espanhóis é outro dos motivos pelo qual não deves perder esta bonita 
experiência. Alberto Hernandez, representante da empresa ‘’Camina Hacia tu Corazon’’, co-organizadora 
deste expedição com a ‘’Pé na Terra’’, será o nosso segundo guia. As inscrições estão abertas nos dois países, 
o que nos enriquecerá a partilha de experiências e culturas. 
 
Em parceria, a ‘’ Pé na Terra’’ e ‘’Camina hacia tu Corazón’’, oferecem-te uma bonita experiência 

 
Queres experimentar? Vem connosco!!! 
 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 
 
Nome do percurso: Rota do ‘’O Camiño dos Faros’’ 
 
Início do caminho: Malpica - Final do caminho: Arou 

 
Mínimo de lugares: 12 pessoas  - Máximo de lugares: 20 pessoas 

 
Total de dias: 6  - Total de noites: 5 

 
Distância: 91 Km - Tipo de rota: Linear 
 
Data de inscrição: A partir do dia de hoje - Valor: 475,00 € (em 3 prestações)  
 
 
Formalização da inscrição: 
 
Preenche o formulário de inscrição para fazer a pré-reserva. 
Receberás um correio via e.mail confirmando se há disponibilidade de lugar. 
 



 

 

 

 
 

PROGRAMA 

 
 
1º DIA – Terça feira 09/06/2020 
Pontos de recolha: Mondim de Basto – Porto – Braga  
Os horários de saída e os locais dos pontos de recolha serão fornecidos próximo da data. 
Depois da saída iremos para Laxe (Galiza), local onde iremos ficar hospedado durante toda a expedição. 
 
2º DIA – Quarta feira 10/06/2020 
Etapa 1: Malpica – Playa de Niñons - 22 km - Nível medio/alto 
A nossa 1ª etapa do Camiño dos Faros começa na pequena luz de entrada do porto de Malpica para chegar a 
praia de Niñóns após percorrer 22 km. No caminho iremos passar por praias tranquilas com suas baías, as 
Ilhas Sisargas com seu farol, grandes falésias e Punta Nariga. 
 
3º DIA – Quinta feira 11/06/20 
Etapa 2: Playa de Niñons – Playa Valarés – 20,700 Km – Nível alto/médio 
A 2ª etapa levar-nos-á a uma variedade infinita de paisagens, de Niñóns a Ponteceso. As primeiras enseadas 
solitárias levam-nos às falésias de Cabo Roncudo e, de lá, ao interior da Ria de Corme-Laxe, onde tudo muda 
novamente. O Monte da Facha e toda a foz do rio Anllóns, com as dunas de A Barra, completam um passeio 
que o deixará de boca aberta. 
A praia de Valarés, localizada no interior do estuário, no sopé do Monte Blanco, é uma das mais visitadas da 
Costa da Morte. Ao chegar ao fundo, a praia de Valarés é dividida em duas pequenas enseadas, Valarés 
Grande e Valarés Small . 
4º DIA – Sexta feira 12/06/20 
Etapa 3: Playa Valarés – Taboido - 23 km – Nível medio baixo 
Começamos a 3ª etapa no Monte Blanco, a 5 km de Ponteceso, completamente planos em que iremos 
encontrar outra paisagem única e diferente do restante caminho, onde a areia fina se torna protagonista. 
Monte Blanco é a torre de vigia que domina toda a área. 

No Estuário de Anllóns, visitaremos as construções dos antepassados em Borneiro e Dombate, antes de subir 
ao Monte Castelo de Lourido, localizado no topo do Camiño dos Faros. De lá, descemos novamente ao 
estuário para explorar a espetacular costa de Cabana, cheia de furnas e praias encantadoras. 

 

5º DIA – Sábado 13/06/20 
Etapa 4: Taboido – Playa Arou – 25,300 km – Nível baixo 
Na 4ª e última etapa, chegaremos a Punta do Cabalo, a 4 km de Laxe, onde atravessaremos a praia. Depois de 
visitar o Monte da Ínsua e o Farol de Laxe, subimos ao Rochedo de Soesto para contemplar a sua maravilhosa 
praia. Continuamos a nossa jornada que nos aproxima da Praia de Traba, com a sua lagoa cheia de vida 
natural. O final da etapa passa por um trecho espetacular de rochas até Camelle, onde podemos visitar o 
Museu do Homem, antes de chegar a Arou. 
 
6º DIA – Domingo 14/06/20 
Regreso aos pontos de recolha. 
 
Durante o pequeno almoço, trocaremos as experiências e sensações vividas ao longo do caminho. 
Despedimo-nos dessa bela aventura e voltamos aos pontos de partida. 



 

 

 
 
O valor da inscrição inclui: 
 
* 2 guias. 
 
* Transporte em autocarro dos pontos de recolha (Mondim de Basto, Porto e Braga) e toda a logística das 
etapas e regresso. 
 
* Alojamento em apartamentos de 6 pessoas, desde a Terça-feira dia 9 até 

   domingo dia 14, em regime de meia pensão. Pequeno almoço, jantar buffet com bebidas incluídas. 
 

 09/06/20 – Jantar e alojamento (dia de entrada) 

 10/06/20 a 13/06/20 - Pequeno almoço, jantar e alojamento 

 14/06/20 – Pequeno almoço (dia de saída) 
   
*Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes Pessoais 
 
O valor da inscrição não inclui: 
 
* Transporte desde o seu lugar de origem ao ponto de recolha. 
 
* Comidas, bebidas e todos os gastos pessoais gerados e não especificados em “O valor da inscrição inclui”. 
 
* Qualquer outro serviço não especificado em “O valor da inscrição inclui”. 
 
 
Observações e recomendações a ter em conta: 
 
Este é um caminho um tanto exigente. Passa por trechos algo técnicos e por alguns penhascos, sobretudo as 
duas primeiras etapas. É aconselhável experiência em caminhadas de montanha. 
 
Embora a saída seja no mês de Junho, não nos podemos esquecer que estamos na Galiza, em concreto, Costa 
da Morte. É provável que tenhamos sol embora, também haja a probabilidade de chuva e vento, portanto, 
recomendamos alguns equipamentos pessoais: 
 
- Calça de Treking – Sobrecalça impermeável 
- Corta vento - Casaco impermeável – Casaco Polar 
- Gorro – Gola - Boné 
- Polaina – Meias treking 
- Calçado adequado para caminhada 
- Medicação pessoal – Kit 1º socorros 
- Óculos de sol – Protetor solar 
- Frontal - Lanterna 
- Bastão de montanha 
- Cantil de 1L (mínimo) 
- Uma mochila pequena para as etapas (para levar água, alimentos, objetos pessoais...) 
- Capa impermeável para mochila 
 



 

 

 
Políticas de inscrição e cancelamento 

 
 

 
COMO RESERVO MEU LUGAR? 
 
1. Preencha o formulário de inscrição clicando no seguinte Link: https://forms.gle/bijDKRXkXw3A44fP7 
 
Receberás um correio via e.mail confirmando se há lugar disponível. 
 
Se houver lugar disponível, deverás pagar, num prazo não superior a 2 dias, um depósito de 85,00 € para 
reserva. Este valor não será reembolsável no caso de desistência. Uma vez confirmada a reserva, o valor do 
depósito descontará no valor final. 
 
QUE FORMA DE PAGAMENTO TENHO? 
 
A forma como deve efetuar o pagamento é por transferência bancária para o número que lhe forneceremos 
no e.mail confirmando a disponibilidade de lugar. 
Deves enviar o comprovativo do pagamento para o reservas@penaterraeventos.pt indicando o nome e 
programa em que se inscreve. Confirmado o pagamento, receberás um reservas@penaterraeventos.pt 
confirmando o registro. 
 
1- O primeiro pagamento de € 85,00, deverá ser efetuado até 48horas após a data da inscrição. 
 
2- O segundo pagamento de € 160,00. deverá ser efetuado até ao dia 15 de abril de 2020. 
 
3- O terceiro e último pagamento será de € 230,00, deverá ser efetuado até ao dia 09 de maio.   
 
 
QUAL O CONCEITO DO INVESTIMENTO? 
 
No conceito de investimento, tudo o que é especificado na seção "O valor da inscrição inclui". 
 
E tudo especificado na seção de "O valor da inscrição não inclui". 
 
 
POSSO CANCELAR MINHA RESERVA? 
 
A política de cancelamento é a seguinte:  
Se, em qualquer circunstância, for forçado a cancelar a sua partida, a Pé na Terra devolverá o investimento 
nas seguintes condições:  

 Cancelamento mais de 30 dias antes da data da partida, a Pé na Terra devolverá o investimento 
deduzida da taxa de reserva (85€ - taxas de administração).  

 Cancelamento com 29 e 16 dias antes da data da partida, a Pé na Terra devolverá 50% do 
investimento deduzido da taxa de reserva (85€ - taxas de administração).  

 Cancelamento com 15 ou menos dias da data da partida, a Pé na Terra devolverá 25% do 
investimento da reserva deduzida da taxa de reserva (85€ - taxas de administração). 

 

https://forms.gle/bijDKRXkXw3A44fP7


 

 

CANCELAMENTO ALHEIO A ‘’PÉ NA TERRA’’:  
 
Reservamo-nos o direito de cancelar o programa nos seguintes casos: 
 
- Motivos ou circunstâncias alheias, como avisos meteorológicos de risco ou qualquer outro aviso que 
envolva perigo para as pessoas. No caso de não ser possível iniciar a saída, a Pé na Terra, devolverá o valor do 
investimento da experiência, menos o depósito da reserva (taxas de administração). 
 
- Uma vez iniciada a partida, se a Pé na Terra for forçada a cancelar o programa por qualquer outra 
circunstância, como avisos meteorológicos de risco ou que impliquem perigo para as pessoas, nesse caso, o 
investimento da experiência não será devolvido  
 
 
MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA: 
 
A Pé na Terra reserva-se o direito de modificar as etapas e alojamentos se assim for necessário, sempre 
pensando no melhor para o grupo. 
 
 
OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
 
Cada pessoa é responsável por seus pertences pessoais e sua segurança. 
 
A Pé na Terra não se responsabiliza por acidentes, negligência e danos a terceiros que possam ocorrer 
durante os dias da aventura. 
 
Para o tipo de programa que é, tudo nunca é 100% seguro, é possível que decisões de última hora tenham 
que ser tomadas, redirecionando o que foi planeado no programa que foi estruturado inicialmente. 

 
 
 
 

 


