Camino de Santiago
DAG 1
Flyg Stockholm 11.45‐ Madrid 15.45 från
Köpenhamn 11.55 – Madrid 15.20.
Eftermiddag och kväll med övernattning i Madrid.
DAG 2
Transfer till Sarria
Busstransfer till hotell i Sarria ca 6 timmars transfer. Vi övernattar på hotell Alfonso IX eller
liknande. www.alfonsoix.com

Vi övernatter på Hôtel Ferramenteiro, 2*
http://www.hotelferra-menteiro.com/ eller liknande. Middag på hotellet.
DAG 4
Vandring Portomarin ‐ Palos del Rei 23,5 km
Vandringen startar från hotellet ca. Kl. 09:00 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
möjligheter att göra flera pauser och äta
matsäcken och utbyta intryck med andra
pilgrimer. Vi blir hämtade med buss i Pala, som kör
oss till Lugo, där vi övernattar (ca 30 min.
bussfärd). Vi får möjlighet att vandra i den gamla
romerska staden.
Vi övernattar på Hôtel Mendez Nuñes 3*
http://www.hotelmendeznunez.com/eller liknande. Middag på hotellet.

DAG 3
Vandring Sarria ‐ Portomarin 22,1 km
Vandringen startar från hotellet ca kl. 09:00 med
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.
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DAG 5
Vandring Palos del Rei – Arzua 28,5 km
Vandringen startar från Palos del Rei ca kl. 09:00
med utdelning av picnic.
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Dagens etapp är vandringens längsta, men även
den vackraste sträckan. Vi korsar romanska broar,
flera floder, städer och byar, bland annat Melide –
där många pilgrimer stannar för att smaka på den
lokala specialiteten – bläckfisk. Efter Melide
fortsätter vi vidare genom Galiciens fantastiska
skogslandskap, där bland annat kastanj- och
fikonträd ingår bland arterna.
Vi övernattar i Arzua på Hôtel Suizo 2*,
http://www.hotelsauizaarzua.com/.
Hotellet
ligger på Santiagovägen. Middag på hotellet.

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.
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 för att få vårt väl
förtjänta pilgrimsdiplom.
Vi övernattar på Hôtel Carris de la Troya 3*
http://www.carrishoteles.com/. Middag på
hotellet.
DAG 8
I Santiago och transport till Santiago flygplats
Förmiddagen kan fritt användas för att utforska
denna vackra stad. Mitt på dagen reser vi med
buss till Santiago Flygplats och flyger till Madrid.
Middag och övernattning i Madrid.

DAG 6
Vandring Arzua – Pedrouzo/Amenal 23,1 km
Vi startar vandringen från Arzua kl. 09.00 med
utdelning 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 ca 5 min körtid,
http://www.hotelbello.es/. Middag på hotellet.
DAG 7
Vandring Pedrouzo/Amenal – Santiago 16,3 km
Klockan 08:45 åker vi till Arzua där picnic utdelas.
Vandringen startar från Pedrouzo/Amenal kl.
09.00.
Dagens etapp är den sista vandringsdagen. Vi
startar 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
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DAG 9
Flyg Madrid – Stockholm 1445-1835 Madrid Köpenhamn 16.15–19.25
FAKTARUTA

Pastor Ulf Schöier leder pilgrimsvandringen,
Norsktalande guide som möter på Madrid
flygplats är med under hela vandringen
8 Övernattningar i delat dubbelrum
8 frukostar, 5 middagar, 5 picnic
Bagagetransport under hela turen som är
beskrivet i programmet ovan
Transfer Madrid ‐ Sarria inkl. en lätt måltid
Transfer Hotell Santiago – Santiago flygplats
Transfer dag 1 och dag 9 Madrid flygplats –
hotell i Madrid Retur transfer till Madrid
flygplats Flyg Stockholm /Köpenhamn– Madrid
Priserna är baserade på 15 personer
Tillägg för enkelrum: 3.290.Sista anmälningsdag 28 februari 2019
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