VANDREFERIE PÅ EGEN HÅND I SPANIEN

CAMINOEN FRA SARRIA TIL SANTIAGO DE
COMPOSTELA
Uanset tro er de sidste 113 km af den historiske Camino en oplevelse, hvor det
at vandre ad den gamle pilgrimsrute i Spanien automatisk sender tankerne ud
på langfart.

Plads til fordybelse på Caminoen
Den verdenskendte Camino der bugter sig gennem det nordlige Spanien, er den eneste langdistance
vandrerute der har fået UNESCOS anerkendelse som verdenskulturarv. Denne er givet på baggrund af
rutens historiske og spirrituelle betydning, og det er netop dette der gør vandringen så interessant.
Millioner af mennesker har gennem de sidste tusind år betrådt ruten mod Santiago de Compostela, og deres
grunde har været mange. På denne tur vandrer I de sidste 113 km. ad Caminoen, hvilket giver jer mulighed
for at få udleveret det traditionelle Compostela (Pilgrimsbevis). Uanset hvad jeres vinkel er til at prøve
kræfter med sidste del af Caminoen, så er det en vandreferie der inviterer til indre fordybelse, flot natur og
en fantastisk historie.

Kort
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Dagsprogram
Dag 1: Ankomst Sarria
Der er individuel ankomst til Sarria. Se afsnittet "hvordan kommer man frem" længere nede på siden.
Dag 2: Vandring fra Sarria til Portomarin
Som I vandrer ud af Sarria, går I op gennem et skovområde med gamle egetræer, birk og kastanje.
Ruten bringer jer gennem små landsbyer og langs dyrkede jorde og græsmarker, inden I afsluttende
vandrer stejlt ned til Portomarin, hvor I krydser flodlejet for Miño floden.
Vandring ca. 6 timer, ca. 23 km, Højdemeter ca.+/-300m.
Overnatning i Portomarin.
Dag 3: Vandring fra Portomarin til Palas de Rei
Første halvdel af turens anden vandredag går stødt op ad bakke. På denne strækning foregår en del
kilometer ad vej, dog går den så vidt mulig uden om de mere trafiktravle veje.
I kommer gennem fyrskov, enge, går langs majsmarker og krydser floderne Ligonde og Portos. På den
sidste del af turen bliver I desuden mødt af duften fra eukalyptustræerne, der gror i området.
Vandring ca. 6,5 timer, ca. 26 km, Højdemeter ca. +450m/ -250m
I overnatter I Palas de Rei.
Dag 4: Vandring fra Palas de Rei til Arzúa
Turens længste vandreetape bringer jer over 6 floddale og 2/3 dele af turen går ad stier gennem
skovområder. Landsbyen Melide er et godt halvvejsstop, hvor man kan nyde en af deres kendte blækspruttemenuer til frokost. Denne vandredag byder derudover på en del middelalderlige slotte og romerske kirker.
Vandring ca. 7 timer, ca. 29 km, Højdemeter ca. +150m/-250m
Overnatning i Arzúa.
Dag 5: Vandring fra Arzúa til Rua
Dette er en kort vandredag, og 2/3 dele af turen går via naturstier gennem grønne skove, hvor fyrtræer,
birk, eg, eukalyptus og kastanjetræer skiftes til at kaste skygge for den til tider varme sol. Indimellem brydes
skovene af åbne engområder og frugtplantager der ligger tæt på de små landsbyer I vandrer gennem.
Der er nogle kraftige stigninger på turen specielt op mod Alto de Santa Irene. Men resten af ruten går
nogenlunde jævnt og bringer jer over tre små floddale.
Vandring ca. 4 timer Ca. 17 km, Højdemeter ca. +/-160m
Dag 6: Vandring fra Rua til Santiago de Compostela
Turens sidste vandreetape bringer jer først gennem tæt eukalyptusskov inden asfaltvejen lige så stille tager
over, som I nærmer jer Santiago. Mængden af pilgrimme bliver tættere som I vandrer op over den sidste
stigning til Monte Gozo, men det giver blot en helt særlig stemning. Hold en pause og nyd den.
Inden længe er målet i sigte – den imponerende katedral i centrum af Santiago de Compostela.
Vandring ca. 5,5 timer Ca. 23 km, Højdemeter ca. +120m/-150
Dag 7: Fridag i Santiago de Compostela
Denne fridag i Santiago er det op til jer selv at udfylde, og her er en masse at udforske. Byen er ligesom
Caminoen også registreret som Verdenskulturarv hos UNESCO. Ud over at den fantastiske og berømte
katedral er et must, så er det også et oplagt tidspunkt at få indløst jeres Compostela for gennemført
Camino-vandring. Et Compostela er det latinske pilgrimsbevis som siden middelalderen er blevet udleveret i
Santiago ved endt pilgrimsfærd. Det var oprindeligt set som et yderst vigtigt dokument - en form for VIP
billet, der skulle fremvises til St. Peter ved himmelporten.
Dag 8: Afrejse
Efter morgenmaden er der individuel afrejse.
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Caminoen med kortere vandredistancer
På denne tur er det muligt at inddrage fridagen i Santiago de Compostla, og dermed have en ekstra dag at
fordele kilometerne på. Vandringen er den samme, det er blot et spørgsmål om at overnatningstederne er
flyttet lidt.
Det betyder at dagene gennemsnitligt kommer ned på ca. 20-21 km. pr. dag.
Dag 1: Ankomst Sarria (aftensmad)
Dag 2: Vandring fra Sarria til Portomarin - ca 23 km (morgenmad og aftensmad)
Dag 3: Vandring fra Portomarin til Lestedo/Lodoso - ca 20-23 km (morgenmad og aftensmad)
Dag 4: Vandring fra Lestedo/Lodoso til Melide - ca 21 km (morgenmad og aftensmad)
Dag 5: Vandring fra Melide til Arzua - ca 19km (morgenmad og aftensmad)
Dag 6: Vandring fra Arzúa til O´pino - ca 19km (morgenmad og aftensmad)
Dag 7: Vandring fra O´pino til Santiago - ca 20 km (morgenmad)
Dag 8: Hjemrejse - evt. tilkøb af ekstra nætter. (morgenmad)

Fortsæt vandringen til "Verdens ende" ved Finisterre
En fortsættelse af Camino-vandringen ud til Atlanterhavskysten ved Finisterre kan tilkøbes.
I stedet for at rejse hjem dag 8, forsætter turen således:
Dag 8 – Vandring fra Santiago til Negreira (23 km, ca. 5,5 timer)
Dag 9 – Vandring fra Negreira til Santa Mariña. Transfer (inkl.) til hotel i Olveiroa (18 km, ca. 4 timer)
Dag 10 – Transfer (inkl.) fra Olveiroa til Santa Mariña. Vandring fra Santa Mariña til Olveiroa (15 km, ca. 3,5-4
timer)
Dag 11 – Vandring fra Olveiroa til Ces (20km ca. 4,5-5 timer)
Dag 12 – Vandring fra Ces/Cee til Finisterre (21km ca. 5 timer)
Dag 13 – Hjemrejse fra Finisterre
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Bagagetransporten og morgenmad er inkluderet.
På denne strækning af turen er halvpension ikke inkluderet – men kan købes i byerne som I kommer frem.

Sværhedsgrad 2-3
Turen er kategori 2-3. Turen starter i Sarria og går gennem frodige skove, bølgende bakker og gennem små
landsbyer. Stiens art skifter mellem fast grus, brosten, markvej og asfalt. Det er et godt og stabilt
vandreunderlag, men gode sko/støvler med en god profileret bund er anbefalet. Dagsetaperne er lange, og
vabler er den største synder for ikke succesfulde vandringer. I bliver udstyret med rutebeskrivelser og
oversigtskort, og Caminoen I sig selv er velafmærket på denne strækning.
Se mere om sværhedsgrader, vandretider og højdemeter.

Indkvartering
Hotellerne er af almindelig turistklasse standard. Fine og hyggelige.
Placeringen af overnatningstederne kan både være i de små byer, eller i nær forbindelse med dem.
Der er morgenmad dag 2-8 og aftensmad dag 1-5. Måltiderne serveres enten direkte på hotellet eller på en
nærtliggende restaurant der samarbejder med hotellet. Dette fremgår af de beskrivelser I modtager lokalt.

Pilgrimspas
Pilgrimspasset er inkluderet i denne vandrepakke og udleveres sammen med jeres velkomstpakke på første
hotel.
Pilgrimspasset skal stemples 2 gange dagligt fra Sarria til Santiago for at få udleveret et Compostela.
Man kan få stempler i kirker, på overnatningssteder, barer osv. så det er let at få udfyldt sit pas.
Se meget mere om alle vores Caminorejser her.

Hvordan kommer man frem
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Det er lettest at flyve til Santiago de Compostela (Labacolla SCQ)
Fra København er der fine forbindelser med Iberia eller Vueling, via Madrid eller Barcelona.
Ønsker I at rejse fra Billund, kan det være en idé at kigge på Lufthansa.

Fra Santiago de Compostela lufthavn til Sarria er det letteste at booke en privat transfer direkte fra
lufthavnen til første hotel. Dette kan vi arrangere for kr. 900,- for en bil op til 4 personer.
Mandag-fredag kører der direkte bus fra Santiago de Compostela busstation til Sarria. Den kører kl. 15.00 og
er fremme ca. 18.00 www.monbus.es
Alternativt kører der dagligt en del busser fra Santiago til Lugo. Både inde fra byen (forskellige
stoppesteder) og Santiago lufthavn (Labacolla SCQ): www.empresafreire.com
Fra Lugo til Sarria er der ligeledes en del daglige afgange: www.monbus.es
Fra Santiago by til Santiago Lufthavn er der 2-3 busser i timen www.empresafreire.com
Ellers kan turen klares i taxa (ca. 20 min.)
Fra Finisterre til Santiago kan vi arrangere privat transfer eller I kan tage den offentlige bus.

Klima

Bestil
1 person. Enkeltværelse
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Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

20-09-2019 - 31-10-2019

7 nætter

5698,-

BESTIL

01-04-2020 - 31-10-2020

7 nætter

5898,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

20-09-2019 - 31-10-2019

7 nætter

4498,-

BESTIL

01-04-2020 - 31-10-2020

7 nætter

4798,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 20. september 2019.

Praktiske Informationer
OBS: Vi anbefaler altid at du booker turen hos os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Startdage:
Denne tur kan starte alle dage fra 1. april til 31. oktober 2019.
Bemærk at søndag eftermiddag og mandag har seværdigheder i Santiago ofte lukket.
Bemærk at der bl.a. er startdatoer i midten af september som pt. er udsolgte, men turen lukkes ikke
på de pågældende dage, da pladssituationen løbende ændrer sig og der kan pludseligt være plads
igen.

Inkluderet i pris/person:
7x overnatning inkl. morgenmad
5x aftensmad (aftensmad i Santiago er ikke inkluderet)
Bagagetransport (1 kuffert pr. person)
Detaljeret rutebeskrivelse på engelsk
Tillæg:
Transfer fra Santiago lufthavn til hotellet i Sarria: 900 kr (for bil op til 4 personer)
Ekstra nat i Santiago de Compostela i dobbeltværelse: 390 kr. pr. person
Ekstra nat i Santiago de Compostela i enkeltværelse 590 kr. pr. person
Kortere vandredistancer: 200 kr. pr. person
Forlængelse til Finisterre

Pris pr. person i dobbeltværelse inkl. morgenmad: 3298 kr.
Transfer fra Finisterre tilbage til Santiago: 900 kr. (bil 1-4 personer)
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Rabat:

Hvis I selv bærer jeres bagage mellem hotellerne opnås rabat på kr. 100,- pr. person.
Ikke inkluderet i prisen

Transport fra/til Danmark
Evt. lokale turistskatter på hotellerne

Agentforbehold:
Ruby Rejser er agent og formidler for denne rejse. Arrangør er Senderos y Pueblos og rejsen sker i henhold
til arrangørens betingelser. Se betingelser og læs om Senderos y Pueblos her www.senderosypueblos.com
Din rejse er stadig dækket af Ruby Rejser’s medlemskab af rejsegarantifonden, medl. nr. 206
Ruby Rejser har prisgaranti, så vi matcher prisen, hvis den findes billigere hos en anden udbyder på
bestillingstidspunktet.
Og husk - du kan altid nyde godt af vores ekspertise og vejledning
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