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O Camino de Santiago está cheio de vivências 
inesquecíveis para desfrutar. Por esse motivo, na 
Correos queremos ajudá-lo com os melhores serviços 
antes, durante e depois da sua aventura.

Transportamos a sua mochila ou mala de alojamento em 
alojamento, em todas as etapas, para que não ande carregado. 
Enviamos o seu equipamento ou a sua bicicleta para o início do seu 
Caminho e de regresso, quando o terminar.  
Em Santiago de Compostela, no nosso escritório de Apoio ao 
Peregrino, a 2 minutos da Catedral, na Rua do Franco, 4, dispomos 
de um serviço de bagagem onde poderá deixar a sua mochila para 
poder entrar na Catedral ou enviar as suas malas, bicicleta ou 
compras de volta a sua casa. 

Mais informações em  www.elcaminoconcorreos.com

¡BUEN CAMINO!

El Camino de Santiago is packed with unforgettable 
experiences. At Correos we want to help you with the best 
range of services before, during and after your adventure. 

We will take your rucksack or suitcase from one accommodation to the 
next, from stage to stage, so that you don’t have to carry any weight. 
We will also ship your luggage or bicycle to where you start The Way of 
St. James, and then send it back home to you when you finish.
At our Pilgrim Service Office in Santiago de Compostela, just two 
minutes from the Cathedral on Rúa do Franco #4, we have left 
luggage service where you can leave your rucksack while you visit 
the Cathedral as well as a service to send your suitcases, bicycle or 
purchases back home.
Get more information at   www.elcaminoconcorreos.com

¡BUEN CAMINO!

Transportamos a sua mochila ou mala, todos os dias, 
de alojamento em alojamento, desde 4€ por etapa.

Transportamos a sua mochila ou mala, etapa a etapa, até aos 
alojamentos que nos indique. Entregamo-las antes das 14:30 do 
mesmo dia, para que possa dispor delas ao chegar.

Efetuamos o serviço de transporte de mochilas e malas desde a Semana Santa até ao dia 31 de 
outubro no Caminho Francês desde Roncesvalles e Somport*, no Caminho Português desde Tui e 
Baiona, no Caminho Primitivo desde Oviedo, no Caminho do Norte desde Irún (também efetuamos 
a ligação com o Caminho Primitivo desde Sebrayo), no Caminho Inglês desde Ferrol, na Vía de la 
Plata (Caminho Sanabrés), desde Ourense e no Caminho a Fisterra e Muxía. E durante todo o ano, 
desde O Cebreiro até Santiago de Compostela (exceto 24, 25, 31 de dezembro e 1 de janeiro).
*Consultar a disponibilidade do transporte de mochilas no Caminho Francês desde Somport enviando um e-mail para 
paqmochila@correos.com

We take your rucksack or suitcase, every day, 
from one accommodation to the next from €4/per stage. 

We take your rucksack or suitecase from one stage to the next to the 
place you have told us you will be staying at. We will also deliver it the 
same day before 2:30pm, so you will have your things waiting for you 
when you arrive. 

We offer our transport service for rucksacks and suitcase for all of these routes from Easter Week 
until 31st October in Camino Francés, from Roncesvalles and Somport*; Camino Portugués, from 
Tui and Baiona; Camino Primitivo from Oviedo; Camino del Norte from Irún; on the English Way 
from Ferrol; Vía de la Plata (Camino Sanabrés) from Ourense and the Camino to Fisterra and Muxia. 
And throughout the year from O Cebreiro to Santiago de Compostela (except 24th, 25th, 31st 
December and 1st January).
*Check availability of the transport of rucksacks on the Camino Francés from Somport by sending an email to 
paqmochila@correos.com

PAQ MOCHILA

Leve consigo todas as 
experiências do Camino  

de Santiago.

A Correos leva 
o resto.

Carry away with you all the 
incredible experiences of 

Camino de Santiago.

Correos will carry 
the rest.

Preços 2018 2018 Applicable Rates

Subscreva o seu PAQ MOCHILA em: / Subscribe for your Paq Mochila at:

elcaminoconcorreos.com/paqmochila

paqmochila@correos.com

+34 683 44 00 22 (08:30 – 21:00h)



Quando chegar a Santiago, tire um peso de cima de si.

No escritório de Apoio ao Peregrino na Rua do Franco, 4 (a 2 
minutos da Catedral) encontrará um serviço de bagagem aberto 
todos os dias da semana (domingos e feriados de abril a novembro) 
para enviar de volta o seu equipamento ou a sua bicicleta e para 
deixar ali as suas coisas e assim poder entrar na Catedral, visitar 
Santiago ou seguir o Caminho até Finisterra.

Preços por dia
Bastão ou bordão:  1€ - Mochila ou mala: 2€ - Bicicleta: 3€ 

When you get to Santiago, take a weight off your shoulders.

At our Pilgrim Service Office on Rúa do Franco, #4 (just two 
minutes from the Cathedral) you will find a left-luggage service 
open seven days a week (Sundays and bank holidays from April 
to November) where you can send your luggage or bicycle back 
home or leave your things so you can go into the Cathedral, visit 
Santiago or continue on your way to Finisterre.

Prices per day
Walking stick or staff : €1  -  Rucksack or suitcase : €2  -  Bicycle: €3

A partir de qualquer escritório da Correos, enviamos 
a sua bicicleta até onde iniciar o seu Caminho ou de 
regresso quando o terminar.

PAQ BICICLETA

Preço (embalagem, transporte e seguro de 300€ incluídos)
43,90€ envio Espanha peninsular

A partir do escritório de Apoio ao Peregrino em Santiago, a 2 
minutos da Catedral, pode enviar a sua bicicleta de volta para a 
sua cidade, em Portugal (60€), França (80€) e restantes países 
da Europa (90€).

From any of our Correos offices, we will send your 
bicycle to where you start Camino de Santiago or send 
it back home when you finish.

(including packing, transport and €300 insurance).
€43,90 for shipping on mainland Spain       

From our Pilgrim Service Office in Santiago, just two minutes 
from the Cathedral, you can send your bicycle back to your 
hometown, to Portugal (€60), France (€80) and all other 
European countries (€90).

Durante o Caminho, leve consigo apenas o dinheiro 
de que precisa e não se preocupe.

Para maior segurança na sua viagem, a Correos dispõe da Tarjeta 
Correos Prepago. Um cartão MasterCard que não se encontra 
veiculado a uma conta bancária e que pode ir carregando com 
a quantia de que necessita. Ele permite efetuar pagamentos na 
maioria dos estabelecimentos e nas suas compras online. Pode 
obtê-lo em poucos minutos, em qualquer posto de correios. 
Também o poderá obter online em www.correosprepago.es

On El Camino just take the money you need and relax. 

For a safer journey Correos provides the Tarjeta Correos Prepago. 
A MasterCard that is not associated to any bank account and that 
you can recharge with the amount you need each time. You will 
be able to pay with this card in most establishments and when 
you shop online. You can get one in only a few minutes at any 
of our postal offices. You can also subscribe for one online at  
www.correosprepago.es

TARJETA CORREOS PREPAGOSERVICIO DE CONSIGNA
EN SANTIAGOEnviamos as suas malas, mochilas e pacotes para 

qualquer ponto do Caminho ou de regresso.

Para enviar o seu equipamento para onde for começar ou termi-
nar o seu Caminho, ou para enviar para a sua cidade o que quiser 
comprar ou que já não precisa de carregar. Pode fazer os seus en-
vios para qualquer escritório da Correos e nós iremos guardá-los 
durante 75 dias.

PAQ PEREGRINO

Preço para envios peninsulares, IVA incluído*
Até 15 kg: 18,45€ Até 25 kg: 27,45€

*Com armazenagem no escritório durante 15 dias.

We will send your suitcases, rucksacks and parcels to any 
point along Camino de Santiago or back home to you. 

To send your luggage where you plan to start or finish The Way of 
St. James, or to send what you buy or what you no longer need back 
to your hometown. You can send whatever you want to any of our 
Correos offices and we will keep your things safely for up to 75 days.

Shipping prices inside the Iberian peninsula, VAT included*
Up to 15kg:  €18,45 Up to 25kg: €27,45

*With storage at the office for 15 days.


