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VANDRING TILL SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Välkommen med på en pilgrimsvandring till det klassiska målet Santiago de Compostela. Vi 
vandrar i lugn takt 15-23 km per dag i vacker och lättgången terräng. Varje dag har vi morgon- 
och aftonbön kring olika teman och längs vandringen ges tankar för egen eller gemensam 
reflektion. 
Vandringen leds av pastor Ulf Schöier, Västerås, som har mångårig erfarenhet av 
pilgrimsvandringar till bl a Assisi, Betlehem, Jerusalem, Vadstena, Skara, Trondheim och 
Santiago de Compostela. Vi får också hjälp av en norsktalande guide/teknisk ledare, Gunvor 
Guttormsen, som ger oss en god inblick i spanskt samhällsmönster och spansk matkutur. Hon 
möter på Madrid flygplats och är med under hela tiden. 

 

DAGSPROGRAM 

Dag 1 – 23 Maj  Sverige- Madrid flyg 
Dag 2 – 24 Maj         Tåg Madrid-Sarria 
Dag 3 – 25 Maj         Vandring Sarria - Portomarin 22 km 
Dag 4 – 26 Maj         Vandring Portomarin - Palos del Rei 24 km 
Dag 5 – 27 Maj         Vandring Palos del Rey – Melida 15 km 
Dag 6 – 28 Maj          Vandring Melida-Arzua 15 km 
Dag 7 – 29 Maj         Vandring Azua-Amenal 23 km 
Dag 8 – 30 Maj  Vandring Pedriuzo/Almenal – Santiago 16 km 
Dag 9 – 31 Maj  Tåg från Santiago till Madrid, tid på egen hand i Madrid 
Dag 10 – 01 Juni        Madrid – Sverige flyg                                   
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DETALJERAT DAGSPROGRAM 
Dag 1   
Flyg Sverige  - Madrid 
Busstransfer direkt till hotell i Madrid centrum. 
Tid på egen hand. 
Vi övernattar på hotell Miau i Madrid 
https://hotelmiau.com.en 
 
Dag 2  
Tågresa till Sarria 
Buss från hotellet till järnvägsstation. Direkttåg 
till Sarria ca 5 tim. o 30 min. 
Taxi från Sarria station till hotell i Sarria. Vi 
övernattar på hotell Villa de Sarria 
https://www.ocahotels.com/hoteles/hotel-
duerming-villa-sarria 
 
Dag 3 
Vandring Sarria - Portomarin 22 km  
Vandringen startar från hotellet ca. Kl. 08:00 och 
utdelning av picnic.  
I dag får vi njuta av vyer över Galiciens vackra 
åsar och skogar. Vandringen bjuder på växlande 
uppför- och nedförterräng i lantliga omgivningar 
fram till staden Portomarrin vid Miñofloden. Som 
kuriosa kan nämnas att staden blev flyttad 1962 i 
samband med dammbygge, så den gamla staden 
ligger nu under vatten. Stadens ursprungliga 
kyrka blev flyttad, sten för sten, till sitt 
nuvarande läge. Kyrkan är ett bra exempel på en 
borgkyrka med torn och bröstvärn, typisk för de 
militära ordnar som vaktade pilgrimsrutten på 
medeltiden och skyddade pilgrimerna mot 
rånare.  
Vi övernatter på Hotel Casa Ribeira Sacra Porto-
marin, https://www.casa-ribeira-sacra.negocio site.  
Middag, frukost och lunch serveras på hotell 
Pousada Portomarin ca 3 min från hotellet. 
 
Dag 4 
Vandring Portomarin - Palos del Rei 24 km 
Vandringen startar från hotellet ca. Kl. 08:00  och 
utdelning av picnic. 
I dag startar vi med en brant stigning till landsbyn 
Ventas de Naron. Sedan fortsätter vandringen i 
behaglig terräng. Under vandringen finns möjlig-
heter att göra flera pauser och äta matsäcken 
och utbyta intryck med andra pilgrimer.  
Vi övernattar på pension As Hortas. Middag, 
frukost och picnic på lokal restaurant nära 
hotellet. www.pensionashortas.com.   
 

 
 

         Dag 5  
Vandring Palos del Rei – Melida 15 km  
Vandringen startar från centrum i Palos del Rei 
ca kl. 08:00 och utdelning av picnic.  
Dagens etapp är kanske den vackraste sträckan. 
Vi korsar romanska broar, flera floder, städer och 
landsbyar med gamla kyrkor, bland strax före 
ankomsten till Melida med kanstanje och 
eukalyptusskog.  
Melida dagsetappens mål – där många pilgrimer 
stannar för att smaka på den lokala specialiteten 
– bläckfisk. Vi övernattar i Melida på Hotel 
Restaurante Xaneiro  www.hotelxaneiro.com  
 

 
 
Dag 6 
Vandring Melida-Arzua 15 km  
Vandringen startar från Melida klockan 08:00 
med utdelning av picnic.  
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Efter Melida fortsätter vi vidare genom Galiciens 
fantastiska skogslandskap med sträckor av 
skogstunnlar av ek, kastanjer och furuskog, men 
också vackra eukalyptusträd och odlade marker. 
Vi korsar över romanska broar, flera älvar och 
passerar små byar. Vi övernattar i Arzua på Hotel 
Suizo 2* http://www.hotelsuizaarzua.com/. 
Hotellet ligger på Santiagovägen.  Middag på 
hotellet. 
 
Dag 7 
Vandring Arzua – Amenal 23 km  
Vandringen startar från Arzua klockan 08:00 med 
urdelning av picnic. 
Under dagens etapp går vi över jämn mark.  Vi 
vandrar i typiskt skogslandskap och vi går över 
broar och längs gårdar. Vi träffar allt oftare 
pilgrimer på väg genom det galliska landskapet 
på våra stigar. Detta er ett tecken på att kommer 
närmare målet Santiago de Compostela. Dagens 
vandring stannar i Amenal, varifrån vi blir 
hämtade och åker till Hôtel Bello 1 * ca 5 min 
körtid http://hotelbello.es/. Middag på hotellet. 
 
Dag 8  
Vandring Amenal – Santiago 16 km 
Klockan 08.00 åker vi till Arzua där picnic utdelas.  
Vandringen startar från Pedrouzo/Amenal.  
Dagens etapp är den sista vandringsdagen. Vi 
starter dagens vandring med en stigning som 
planar ut vid San Paio. Turen går igenom skogar  

 
och lantliga omgivningar till den berömda Monte 
do Gozo. Härifrån kan vi se för första gången 
tornen på katedralen i Santiago de Compostela.  
Då återstår det endast 5 km till Plaza do 
Obradoiro där alla pilgrimer i glädje firar sin 
ankomst omgivna av katedralens vackra fasad 
och andra gamla stenbyggnader som rådhuset 
och hotellet Parador de los Reyes Católicos. 
På kvällen eller förmiddagen nästa dag går vi på 
Pilgrimsmässa och vi har en gemensam måltid 
med utdelning av Pilgrimsdiplomet. 
Nu är det tid för att njuta av Santiago, en 
attraktiv stad med fin stämning och fullt av andra 
pilgrimer, som firar sin ankomst och slutet på en 
unik resa. Vi går inom Pilgrimskontoret och får 
vårt välförtjänta pilgrimsdiplom. 
Vi övernattar på: Hôtel Nest Style i Santiago 
3*https: www.neststylesantiago.com 

 
Dag 9  
I Santiago och transport till Santiago 
järnvägsstation 
Vi åker taxi till stationen i Santiago för att åka tåg 
till Madrid. Väl framme har vi busstransfer till 
hotellet. Tid på egen hand i Madrid.  
Middag och övernattning i Madrid. 
 
Dag 10 Flyg Madrid - Sverige 
Busstransfer till Madrid flygplats och flyg till 
Sverige. 

 
 
Vi reserverar oss för ändringar i programmet! 
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KARTA ÖVER VANDRINGEN 

 

 
 
 
 
INKLUDERAT I PRISET FOR RESAN 23 maj – 01 juni 2020 
 
Program som beskrivet ovan 
Ulf Schöier, Örebro, leder pilgrimsvandringen 
Norsktalande guide/teknisk ledare, som möter på Madrid flygplats och är med under hela tiden 
9 Övernattningar i delat dubbelrum + 9 frukostar + 7 middagar + 6 picnic   
Bagagetransport under hela turen som är beskrivet i programmet ovan 
Transfer från och till Madrids flygplats-Hotell  
Transfer till och från Tågstation - hotell 
Flyg Stockholm, Arlanda – Madrid och retur 

 
Pris per person er 16 970.-  
 
Resan kan komma att inställas vid mindre än 15 deltagare. 
 
Tillägg för enkelrum: 3 625.- 
 
Sista anmälningsdag: 15 februari 2020 
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