UTILIDADES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS REDE WIFI
Os pontos de acesso ao WiFi são muitos procurados na atualidade, como tal, nos albergues será
gratuito para os peregrinos, conseguido deste modo que seja mais fácil para eles rever/pesquisar
informação importante para a sua viagem, como por exemplo a meteorologia, os recursos
disponíveis ao seu alcance, o seu percurso…, a partilha da sua experiencia e manter-se em contacto
com a família e os amigos.
Por este facto também se oferece um mapa dos pontos de acesso ao WiFi presentes ao longo de
todo o caminho: Cafés, restaurantes e alojamentos.
A cobertura 3G/4G ao longo dos diferentes traços facilita a comunicação e oferece maiores
possibilidades na hora de contar e transmitir a experiência que supõe a rota Jacobeia

Dispositivos móveis
Hoje em dia quase ninguém se lançaria à aventura sem o seu telemóvel, seja como meio de
comunicação, como dispositivo para poder capturar os momentos mais memoráveis da viagem,
como guia informático ou como GPS; mas ao mesmo tempo, esta quantidade de aplicações levanos a uma maior limitação durante a viagem: a bateria.
Para que isto não seja um grande problema, durante o caminho, vão-se dando alguns conselhos
para poupar bateria e além disso, marcar pontos nos quais os peregrinos possam recarregar a
bateria, como albergues ou cafés.

Aplicações móveis recomendáveis
Sugerir-se-á aos peregrinos diferentes utilidades e serviços, assim como aplicações de terceiros que
lhes ofereçam informação: albergues, outros lugares de alojamento, como casas rurais, pontos de
interesse ou estabelecimentos nos quais possam disfrutar da gastronomia local para facilitar a sua
viagem através do caminho
Também têm à sua disposição outra serie de aplicações de uso mais geral, não tão relacionado com
o caminho, mas que juntam outras informações de interesse: eventos culturais que se celebrem na
Galiza, informação meteorológica, guia sobre parques naturais, informação sobre outras rotas,
como as de vinho e de muitas outras coisas.

Redes sociais e o caminho

As redes sociais são o meio por excelência para contar e partilhar a experiência do Caminho
Minhoto Ribeiro

Portal Caminho de Santiago
O novo portal oferece-nos diferentes serviços para nos ajudar na hora de fazer o caminho, quer
seja pela primeira vez que nos aventuramos por ele ou se simplesmente queremos repetir outra
vez a experiência.

