CAMIÑO DE SANTIAGO 2019 – Vía da Prata
Programa Etapa 3
VIAXE
•
•
•
•
•
•

Saída da parada de autobuses de Rianxo (Paseo da Ribeira).
06:20 h. Control participantes.
06:30 h. Saída dos autobuses.
Parada 1: Padrón, ás 6:45 h.
Parada 2: Santiago de Compostela, ás 7:00 h.
8:00 h. Chegada a Cea.

PREVIO ANDAINA
•
•
•

•

30 min. para café e selado de credenciais, no Bar O Camiño.
8:30 h. Saída en bus ata o inicio da etapa.
Hai dous posibles percorridos:
▪ Polo Mosteiro de Oseira: aprox. 20 km.
▪ Por Piñor. 16 km.
Aconsellamos o percorrido por Oseira, que é por onde irán os monitores. Aquelas persoas
que desexen ir por Piñor poden facelo, seguindo as sinais do Camiño.

ANDAINA
•
•
•
•

8:45 h. Foto de grupo e saída.
12:15 h. - 14 h. Estimación chegada a Dozón, segundo o ritmo.
Non haberá un ritmo único, cada un escollerá o mais axeitado ás súas características e
estado de forma.
1 monitor irá abrindo a marcha, 1 na zona intermedia e outro pechando.

AVISO IMPORTANTE SOBRE XANTAR, DUCHAS, AUTOBUSES E FIN DA
ETAPA
•

•

Debido a que o lugar da chegada en Dozón non ofrece opcións para xantar voltaremos
directamente 30 minutos despois de que os últimos rematen a andaina, polo que non
remitimos información sobre restaurantes.
Recomendamos levar comida todos aqueles que desexen facelo.

DUCHAS
•

No albergue de peregrinos de Dozón. Prezo 3 €.

VOLTA
•
•
•

14:30 h. desde o Albergue de peregrinos de Dozón.
De haber cambios neste horario, avisarase mediante a listaxe de whatsapp.
Os autobuses farán a viaxe de volta xuntos.

TELÉFONOS DE INTERESE
•
•

112 Teléfono de Emerxencias
661 247 136. Teléfono da Organización.
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