04. - 12. september | 2019

Den portugisiske pilegrimsveien til

Santiago de Compostela
Kanskje har du behov for avkobling eller stillhet? Kanskje har du et religiøst mål,
eller bare vil du nyte naturen, stiene og veiene?
Men en ting er sikkert - dette er en opplevelse for livet. Den portugisiske veien anses å
være den opprinnelige veien til Santiago de Compostela. Det var langs denne veien
Sankt Jakob først misjonerte sitt budskap til befolkningen. Det var her hans kropp ble
fraktet til Libredon, senere kjent og elsket verden over som Santiago de Compostela.
Og det er denne veien vi velger å gå sammen i 2019.

Santiago de
Compostela

Dato: 04. - 12. september 2019

Dag 1 Oslo - Madrid

Ankomst Madrid flyplass fra Oslo. Busstransfer direkte til hotell
i Tui som ca. 6 timers 30 min. Det blir en sen ankomst med stopp
for middag underveis. Vi overnatter på hotell i Tui.

Dag 2 Vandring Tui Porriño 16 km

Turens første etappe starter i Tui, en middelalderlandsby hvor vi
går gjennom den vakre gamle delen og ut av byen. En blanding av
skyggefyll skog med eukalyptustrær, landevei med maismarker
og vinranker. Buss videre til Baiona hvor vi overnatter. Baiona er
en koselig kystlandsby, kjent for sin flott borg som ble bygget for
over 2000 år siden. Dette var byen hvor den første båten «La Pinta» til Colombus gikk i land etter han hadde oppdager Amerika.

Turen er arrangert i samarbeid med

Dag 3 Redondela – Pontevedra 17.40 km

Dagens etappe er kanskje turens fineste. En variert opplevelse
hvor vi går i flott skogslandskap med en stigning før vi kommer
til den lille Landsyen Arcada. Dette er en liten landsby hvor de
fisker østers. Her går vi over den romerske broen hvor dere blir
invitert til et stopp med utsikt over stranden og havnen. Turen
går videre i en ny stigning i flott skog landskap før vi starter nedstigning til Pontevedra., hvor vi overnatter.

Dag 4 Pontevedra – Caldas de Reis 22.20 km

GUNVOR GUTTORMSEN

Gunvor har arbeidet innen reiselivsbransjen i mer
enn 20 år. Hun er født bergenser og bor nå i Spania,
hvor hun arbeider som både planlegger og guide
for gruppereiser. Hennes ønske er å komme nær
kundene sine og å ha et personlig engasjement i hver
hendelse hun er med på å organisere. Hun viser deg
det autentiske Andalucia.

Pris kr 17.750 pr. pers.
for medlemmer av turistforeningen

Pris kr 18.250 pr. pers
for ikke medlemmer

Sted: Fra Tui til Santiago de Compostela
Dato: 04. - 12. september 2019
Påmeldingsfrist: 5. april 2019
Min – Max: 15-20 personer
Enkeltrom tillegg: Kr 2.250

Prisen inkluderer:

• Fly t/r Haugesund-Madrid (mellomlanding)
• All transfer i buss, som også frakter
bagasje mellom etappene
• Overnattinger i delt dobbeltrom i 8 netter
• Frokost alle dager
• 7 middager
• 5 matpakker
• Norske reiseledere
• Lokal guide
• Utflukter ifølge program
• Pilgrimspass

Vandring starter fra hotellet. Vi går gjennom Pontevedras gamle
middelalderbydel, og langs landeveien ut av Pontevedra. Gjennom vakker skog og deilig skygge og rennende bekker. Vi fortsetter videre blant dyrkede marker med hengende vinranker,
maismarker og fikentrær. Vi gjør en stigning langs den gamle romerveien og med et velfortjent stopp i Barros, før vi starter nedstigningen til Caldas de Reis. Denne byen ligger langs elven Umie
som er kjent for sitt termale vann som benyttet i byens populære
spa og velværeanlegg. Byen har en flott gammel kirke som bør
oppleves! i overnatter i Caldas.

Dag 5 Caldas de Reis – Padron 19.20 km

Vi legger den koselige byen Caldas des Reis bak oss med sin

flotte elv og kirke. Vi vandrer i en slakk stigning de første 6 km
gjennom vakker skog og landlige omgivelser med mais marker,
fikentrær og vinranker. Vi fortsetter videre gjennom attraktive
skogtunneler som tar oss inn til Padron, hvor apostelen Jakob
ble funnet og brakt i land og derfra brakt inn til Santiago. Padron
er også kjent for sine små velsmakende frityrstekte paprika. Vi
overnatter i Padron.

Dag 6 Padron - Parada de Francos 13.40 km

Vi går gjennom den gamle bydelen av Padron og parallelt til
hovedveien på en lokal landevei. Flotte trær gir oss skygge og
vi passerer flere middelalderkirker og gravplassen der nobelprisvinner i litteratur Jose Camilo Cela ligger begravet. Veien går
videre på en sti som leder oss gjennom et tettere skogområde langs dyrket mark og hengende vinranker. Før vi kommer frem til
vårt overnattingssted for dagen, passerer vi et flott nyopppusset
galisisk hus med stor hage i Paradas de Francos hvor vi lader opp
for den siste etappen inn til Santiago.

Dag 7 Parada de Francos – Santiago 13.40 km

Dagens siste etappe tar oss inn til Santiago og den vakre katedralen. Vi starter fra hotellet, passerer små steder med enkle lokale
gårder og dyrket mark. Vi går opp til Agro dos Monteiros, som byr
på en flott utsikt før nedstigning til Sar elven, hvor vi starter ferden mot Santiago. Her opplever vi et mer urban landskap via den
kjente Rua Franco og frem til turens mål Katedralen og Plaza de
Obredeiro. Alle de glade pilegrimene kan feire sin ankomst omgitt av katedralens vakre fasade og andre gamle steinbygg som
rådhuset og hotellet Parador de los Reyes Católicos.
Nå er det tid for å nyte og feire den unike reisen sammen med andre pilegrimer i Santiago - en attraktiv universitetsby som byr på
usedvanlig flott stemning. Det er også her vi overnatter.

Dag 8 Buss til Finesterre og Ponferrada
Dag 9 Hjemreise

Påmelding til turen hos goTO-Berg Hansen www.goto.no/temareiser - tlf. 52 85 78 00

