SPANIEN – CYKELFERIE PÅ EGEN HÅND

CAMINOEN PÅ CYKEL
Mærk historien og nyd de skønne landskaber langs de sidste 270 km af Den
Spanske Camino, når du cykler fra Astorga til Santiago de Compostela. Det
er en både udfordrende og bevægende oplevelse.

Det kan du glæde dig til
Når du cykler Caminoen fra Astorga til Santiago de Compostela, cykler du ad stier og småveje gennem øde
landskaber med udsigt til bjergtoppene og gennem spændende landsbyer. Du cykler uden at forstyrre
"fodfolket", der i egne tanker vandrer derudad, da vandre- og cykelsti det meste af tiden er adskilt. Det er
ikke nogen nem tur, men her er smukt og storlået – og måske oplever du som andre en belønning og
tilfredsstillelse du ikke havde forventet.
Man regner med at omkring 36.600 personer cykler Caminoen hvert år – Har du mod på denne udfordrende
og storslåede tur?

Kort

Dagsprogram
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1. dag. Ankomst til Astorga
Astorga er en rigtig charmerende by med en fantastisk flot katedral og et spektakulært palads, bygget af
Gaudí. Gå heller ikke glip af byens gode chokolade.
Indkvartering fx på Hotel Astur Plaza eller Hotel Ciudad de Astorga.
2. dag. Fra Astorga til Molinaseca, 49 km / 707 højdemeter
Den castilianske højslette forlades, og du cykler nu ind i et mere skovfyldt og bjergrigt område. Du cykler
gennem små landsbyer med store røde murstenshuse. Dagens helt store udfordring er turen op til Monte de
la Cruz de Ferro (Jernkorset på bjerget) i 1.492 m højde. De første 21 km går det jævnt og roligt opad fra
882 m højde til 1.160 m højde. De sidste 7 km til toppen går det stejlt opad med en stigning på 333
højdemeter. På toppen er der tradition for at man lægger en sten som man har medbragt fra sit hjemland.
Fra dette højdepunkt går det mest nedad med fantastiske udsigter over El Bierzo-dalen.
Indkvartering fx på Casa el Palacio eller Hotel de Floriana i Molinaseca.
3. dag. Fra Molinaseca til O Cebreiro, 59 km / 939 højdemeter
I dag starter du med at cykle gennem El Bierzo-dalens flade, opdyrkede land. Området her har frodig jord,
vand og et mildt klima, så her dyrkes vin, frugt og grøntsager. Efter omkring 25 km kommer du til
Villafranca del Bierzo, og her begynder dagens udfordrende etape op til O Cebreiro-passet, som samtidig
udgør grænsen mellem områderne Castilla y León og Galicien. De største højdemæssige udfordringer
starter efter 52 km i 702 m højde, hvorfra du cykler stejlt opad, 617 højdemeter, til du når passet i 1.319 m
højde efter ca. 7 km.
O Cebreiro er en lille by der ligger oppe i bjergene, og byen byder dig velkommen med en utrolig dejlig
atmosfære med særprægede gamle stenhuse som nu fungerer som restauranter m.v.
Indkvartering ved foden af passet og før den hårde stigning på fx El Capricho de Josana i O Cebreiro,
eller på toppen af bjerget på fx Hotel O Cebreiro.
4. dag. Fra O Cebreiro til Sarria, 48 km / 258 højdemeter
Sluttede du gårsdagens etape for foden af bjerget med overnatning på fx El Capricho de Josana, starter du
dagen i dag med den hårde stigning op til passet O Cebreiro (se dag 3). Du er nu i Galicien, og både
landskabet, klimaet, gastronomien og sproget forandrer sig. Galicien er det grønne Spanien, nær
Atlanterhavet og ikke Middelhavet, skovfyldt med høje eukalyptustræer og bjergrigt. Galicien er et frodigt
område med et lidt fugtigere klima og mange skove med høje eukalyptustræer. Dagens højdepunkt er at
cykle ned til byen Samos. Her ligger et af Spaniens ældste og smukkeste klostre, som stadig er beboet af
munke. Du cykler langs floder fra bjergene til Sarria, en hyggelig by hvorfra mange pilgrimme vælger at
starte på Caminoen til Santiago de Compostela.
Indkvartering fx på Hotel Roma i Sarria.
5. dag. Fra Sarria til Palas de Rei, 48 km / 1.177 højdemeter
En herlig cykeldag ad smalle stier langs frodige marker og gennem små søvnige flækker.
Indkvartering i den lille pilgrimsby Palas de Rei, fx på Casa Benilde.
6. dag. Fra Palas de Rei til A Rúa, 60 km / 1.170 højdemeter
En dag uden barske stigninger, men det går op og ned ad bakke hele tiden, gennem små flækker.
Indkvartering fx på Hotel O Pino.
7. dag. Fra A Rúa til Santiago de Compostela, 27 km / 599 højdemeter
En kort cykeldag. Efter en enkelt udfordrende bakke til Monte do Gozo, hvorfra der er en skøn udsigt ind
over Santiago de Compostela, er det tid til at nyde byen og hele stemningen omkring byen og katedralen.
Tag omkring pilgrimskontoret, og er du tidligt fremme, kan vi anbefale dig at deltage i messen i katedralen
kl. 12.00.
Indkvartering fx på Hotel Avenida eller Hotel Herradura i Santiago de Compostela.
8. dag. Hjemrejse
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Hjemrejse efter morgenmaden, medmindre du har bestilt en ekstra nat.

Sværhedsgrad 4-5
Dagsetaper på 21-59 km med kortere, krævende bakker. Desuden er der på dag 2 en 7 km lang stigning på
333 højdemeter, og på dag 3 en 7 km lang og sej stigning på 617 højdemeter. Du cykler ad fredelige,
asfalterede landeveje samt lidt på grusbelagte stier, der for det meste følger Caminoen.

Indkvartering
Du bor alle syv nætter på hyggelige 3* hoteller, bjergpensioner og casas rurales.
Turen er inkl. morgenmad. Halvpension kan tilkøbes.

Cykler og cykeludstyr
Der kan lejes turcykler med brede dæk, 24 gear og håndbremsere. Cyklerne er udstyret med lappegrej,
ekstra slange, pumpe, cykelcomputer, flaskeholder, bagagebærer, cykeltaske og hjelm. Desuden udleveres
der en GPS med indlagte ruter (1 stk. pr. 1-4 personer).

Hvordan kommer jeg frem?
Fly:
Det nemmeste er at flyve til Madrid. Herfra kører der bus til Astorga og tilbage fra Santiago de Compostela.
Du kan evt. flyve hjem fra Santiago de Compostela via Madrid, eller du kan flyve fra Vigo.
Lokaltransport i Spanien:
Busbilletter bookes hos busselskabet ALSA og togbilletter hos De Spanske Jernbaner, Renfe.
Vær opmærksom på at du ikke bør arrangere fly/tog/bus til destinationen, før efter du har booket og fået
bekræftet turen hos os.

Vejr og klima
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Bestil
1 person. Enkeltværelse

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

18-10-2019 - 30-10-2019

7 nætter

5928,-

BESTIL

01-04-2020 - 30-10-2020

7 nætter

5998,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

18-10-2019 - 30-10-2019

7 nætter

4998,-

BESTIL

01-04-2020 - 30-10-2020

7 nætter

4998,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 18. oktober 2019.

Praktiske Informationer
OBS:
Vi anbefaler altid at du booker og får bekræftet turen fra os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Mulige ankomstdage:
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Hver dag i perioden 1. april til 30. oktober 2020
Prisen inkluderer:
7x overnatning inkl. morgenmad
Bagagetransport (1 stk. bagage på maks. 18 kg pr. person)
Detaljeret rutebeskrivelse og kort på engelsk
GPS med indlagte ruter (1 stk. pr. 1-4 personer).
Tillæg:
Cykelleje: 685 kr.
Elcykel: 1370 kr.
6x halvpension (kun morgenmad i Santiago de Compostela): 685 kr.
Ekstra bagage pr. stk: 480 kr.
Ekstra nat i Astorga eller Santiago de Compostela:
Dobbeltværelse 345 kr. pr person/enkeltværelse 535 kr. pr person
Ikke inkluderet i prisen:
Transport fra og til Danmark
Rejse- og cykelforsikring.
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.
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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