CAMIÑO DE SANTIAGO 2018
Programa Etapa 5 – Padrón a Santiago

PROGRAMA

Viaxe
Establécense dous horarios de saída, o primeiro deles co obxectivo de chegar a tempo á misa do
Peregrino. No momento da entrega do xustificante de pago deberedes comunicarnos a opción de
saída.
Saída 1
▪ 05:00 h. Control participantes e preparación material.
▪ 05:15 h. Saída do autobús.
▪ 05:30 h. Inicio andaina
Saída 2
▪ 07:00 h. Control participantes e preparación material.
▪ 07:15 h. Saída do autobús.
▪ 07:30 h. Inicio andaina.

Andaina
•

A andaina iniciarase nada mais chegar, sen tempo para selado de credencial e/ou café.

•

10:30 h. - 11:45 h. Estimación chegada a Santiago, segundo o ritmo (saída 1).

•

11:30 h. 12:35 h. Estimación chegada, segundo ritmo (saída 2).

•

Non haberá un ritmo único, cada un escollerá o mais axeitado ás súas características e
estado de forma.

•

NOTA IMPORTANTE SAÍDA 1: Tendo en conta que o primeiro tramo da andaina se fará de
noite, recoméndase a utilización de lanterna e o uso OBRIGATORIO DE CHALECO
REFLÍCTINTE.

Compostelas
• A organización ofrécese a recoller as Compostelas na Oficina do Peregrino a todos
aqueles que o desexen.
• No momento de chegada da Andaina, un monitor estará agardando na entrada da
Catedral polo Obradoiro, antes de subir as escaleiras, e recollerá as credenciais.
• As Compostelas entregaranse no autobús, no viaxe de volta, ou tamén no oficina do
Servizo de Deportes, nos días seguintes.
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Duchas
•

Pilgrim. 4 € ducha e consigna para deixar a mochila: Rúa Nova 7. 912 913 756.
info@pilgrim.es.

•

Os autobuses estarán aparcados no aparcadoiro de Xoán XXIII (dársena) desde as 11 a 13:30
h.

Misa e acceso a catedral
A misa é ás 12 h.
A porta do Obradoiro está pechada por obras. O acceso á Catedral farase pola Praza das
Praterías.
Non está permitido o acceso á Catedral con mochilas grandes. Tedes dúas opcións:
•

Deixalas no autobús, no aparcadoiro de Xoán XXIII

•

Usar as consignas

•

Cas mochilas pequenas (tipo decathlon) si se permite o acceso con elas.

Foto
Ás 13:15 h. sacaremos unha foto de grupo na Praza do Obradoiro, como lembranza destas
andainas:
•

O punto de encontro será o centro da Praza.

•

A participación na foto é voluntaria.

•

Os dous autobuses farán a viaxe xuntos.

•

A saída será ás 16:00 h. do aparcadoiro de autobuses de Xoán XXIII (Dársena).

Regreso
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9. Teléfonos de interese
•

112 Teléfono de Emerxencias.

•

661 247 136 Teléfono da Organización.

10. Perfil da etapa

