
Nordspanien-vandring på ”Pilgrimsruten” El Camino – 
fra Sarria til Santiago de Compostela  

Den 13.september – 20.september 
 Pris: 9850,-kr. 

Teknisk rejseudbyder: Vagabond Tours. CVR nr.28114729. 
Rejsegarantifonden nr.1642 
Vagabond Tours guide: Grethe Rønholt, tlf.26842897, 
mail:grethe.roenholt@gmail.com                                                                                   
Turleder DVL: Kirsten Brandt, tlf:23981917, mail:ki6akwb@gmail.com 

DAGSPROGRAM 

1. dag: Indkvartering i Sarria 
Med fly fra Københavns lufthavn, Kastrup til Barcelona Efter ca. to timers 
ophold i lufthavnen, flyves der fra Barcelona til Santiago de Compostela. 
Transfer (bus) til Sarria, hvor vi indkvarteres på hotel.          (-/-/-) 
         
2.dag: Fra Sarria til Portomarin 
Efter en god nats søvn og morgenmad, er vi klar til dagens vandring. Gruppen 
bevæger os gennem Galiciens smukke landskab og møder de første horreos, 
egnstypiske forrådskamre på sokkel. Efter at have passeret den opdæmmede 
sø ved Portomarin, kommer vi frem til hotellet, hvor vi indkvarteres og spiser 
fælles aftensmad. 
Dagens rute er 21,5 km og tager ca. 6 timer.            (M/-/A) 

3. dag: Fra Portomarin til Palas de Rai 
Vi bevæger os nu frem gennem et gyvel-bevokset landskab, og langs vejen 
ligger de charmerende landsbyer. Ankommer til Palas de Rei hvor vi 
indkvarteres på hotel og mødes til fælles aftensmad. 
Dagens rute er 25 km og tager ca. 6-7 timer.    (M/-/A)     

4. dag: Fra Palas de Rei til Arzua 
Landskabet flader ud og vi ser flere og flere eukalyptustræer. Vi vandrer 
strækninger ad Galiciens gamle smukke hulveje. Ankommer til Arzua og 
indkvarteres på hotel. Fælles aftensmad. 
Dagens rute er 29,5 km og tager ca. 7-8 timer.          (M/-/A)  

5. dag: Fra Arzua til Lavacolla 
Endnu en dag med en lang etape, men målet nærmer sig. På strækningen ser 
vi mindre monumenter, små kirker og gamle broer, der alle har oplevet de 
mange pilgrimme. Vi overnatter i Lavacolla, og spiser aftensmad sammen. 
Dagens rute er 29 km og tager ca. 7-8 timer.                  (M/-/A)             

6. dag: Fra Lavacolla til Santiago de Compostela 
I dag vandrer vi den sidste strækning op over Monte Gozo inden vi står foran 
katedralen i Santiago de Compostela. Vandring 10 km og ca.3,5 time.                                                                



Vi går direkte til vores hotel hvor vi hentes af bussen kl. 13:30 og køres ud til 
Finisterre – verdens ende. Bussen sætter os af i havnen i Finister og der 
vandres de sidste ca.4km ud til Fyret og retur til havnen i Finisterre. Her kan 
man for egen regning nyde - kaffe, øl eller en snack. Afgang fra Finisterre 
kl.17:30 med ankomst til Santiago de Compostela ca. kl. 18:30. Aftenen er til 
fri disposition. Indkvartering for 2 nætter 
Dagens rute er ca.10 km og tager ca. 3,5 timer.            (M/-/-) 

7. dag: Fridag i Santiago de Compostela 
På fridagen kan du gå på pilgrimskontoret og indløse dit pilgrimspas til et 
Compostela (husk dit danske pas) som bevis på gennemført 
pilgrimsvandring. Vigtigt – Husk hver dag at få mindst 2 stempler i dit 
pilgrimspas, hvis du ønsker at indløse dit pilgrimspas til et Compostela. 
Katedralen har hver dag pilgrimsmesse (kl.12:00) som er stemningsfuld at 
overvære. Efter messen kl. 13:00 mødes vi udenfor på Plaza del Obradoiro 
ved 00 stenen. Herfra går vi samlet ud og spiser afskedsfrokost. 
Aftenen er til fri disposition.                  (M/F/-) 

8 dag: Hjemrejse 
Vi kører til lufthavnen i Santiago og flyver retur til København.   (M/-/-) 

Dagsprogrammet er udarbejdet på grundlag af de senes tilgængelige 
oplysninger. Der tages forbehold for ændringer. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Deltagerantal: max 10 personer 

Hvis du en af dagene ikke er i stand til at gå den planlagte distance, må du 
arrangere dig lokalt med en taxi, eller om muligt offentlig bus, som er for egen 
regning. 

Hvem kan deltage 
Denne vandreferie er for medlemmer af Dansk Vandrelaug 
Teknisk arrangør: Vagabond Tours 

Deltagerkrav 
Der kræves almindelig god fysisk form. 
Eksempel på sværhedsgrad 2 = Fortrinsvis 
grusveje og stier med moderate op - og nedstigninger. 

Prisen inkluderer: 
Ophold i delt dobbeltværelse med eget dusche/toilet                                    
Morgenmad fra dag 2 til og med dag 8.                                                             
Aftensmad dag 2+3+4+5 samt afskedsfrokost dag 7.                                                                                                    
Fly København-Santiago t/r, transfer til og fra Santiago, kørsel af bagagen, 
Pilgrimspas. 
Kørsel til og fra Finisterre. 



Ikke inkluderet i prisen: 
Entréer  
Frokost alle dage 
2 x aftensmad 
Tillæg for eneværelse.1.600,- 
 Kr. 

Tilmelding: 
Tilmeldingsskemaet sendes til Kirsten Brandt:mail:ki6akwb@gmail.com   

Infomøder: 
Lørdag 5.marts kl.10:00 – i DVL-huset, Kultorvet 7,4. sal. 1175 
København  
Kolding 7.marts kl. 19:00 – på KUC. Ågade 27.  6000 Kolding 

Proviant under vandringen: 
På dagturene kan man købe sandwich og drikkelse på caféer og i butikker.  

Valuta: 
Medbring euro til mad og kaffe, køb af drikkevarer mv. Visa-kort kan benyttes i 
de større byer.


