Rejsen for dig
VI SKABER GODE MINDER

Pilgrimsvandring

– vandring ad Camino de Santiago i Nordspanien

Oplev magien på den 1200 år gamle pilgrimsrute, el Camino Francés, i Nordspanien.

CamiNO de SaNtiagO
El Camino de Santiago er en gammel vandrerute, som gennem århundreder har været brugt
af pilgrimme fra hele Europa på deres pilgrimsfærd mod byen Santiago de Compostela.
Der findes flere pilgrimsruter i Spanien. En af de
mest populære, Camino Francés, går fra Frankrig og strækker sig tværs over Nordspanien til
den hellige by Santiago de Compostela.
mOderNe pilgrimme
I dag er Caminoen populær blandt moderne
pilgrimme, som vandrer hele ruten eller blot en
lille del af den.
Grundene til at vandre på Caminoen er mange:
■ at geare ned og afstresse
■ at udfordre sig selv fysisk og mentalt
■ at møde andre mennesker på lige vilkår
■ at opleve den spanske kultur på nært hold

CamiNO FraNCéS - 140 km
På denne tur vandrer vi ad den populære og
smukke franske camino, el Camino Francés,
som fra Frankrig går ca. 800 km. tværs over det
nordlige Spanien – vi ’nøjes’ dog med at vandre
de sidste 140 km.
terræN
Vi vandrer på en fladere del af Caminoen, men
du må aligevel forberede dig på at skulle forcere nogle stejle bakker.
Med noget træning hjemmefra vil det imidlertid være overkommeligt for de fleste. Da vi på
forhånd har reserveret overnatninger, kan du
slappe af og nyde turen i dit helt eget tempo.

Uanset grunden til at tage af sted, kommer
langt de fleste hjem med noget i bagagen – nye
indsigter og idéer, afklaringer på hverdagens
små og store problemer samt nye venskaber.
ClaSSiC eller deluxe
Vi arrangerer to ture, begge med deltagelse af
en engageret turleder på hele vandreturen.
Deltagere på begge ture: 6-12 personer.
Du kan vælge mellem:
■ Classic: Det autentiske, hvor du selv bærer
hele din oppakning og delvist overnatter på
pilgrimsherberg.
■ Deluxe: Den ekstra luksus ved at få transporteret bagagen og overnatte på pensionater
og hoteller.
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CamiNO ClaSSiC

11 dage inkl. transport (fredag-mandag)

CamiNO deluxe

11 dage inkl. transport (fredag-mandag)

■ Overnatning på pensionat og pilgrimsherberg
■ Du rejser i ægte pilgrimsånd med din egen
bagage i rygsækken

Overnatning på hotel og pensionat
i dobbeltværelse
■ Bagagetransport
■ Mulighed for at springe en dagsetape over
eller blive samlet op på ruten
■ Bustur til Finisterre

pris: 6.998,-

pris: 9.998,-

Se datOer på:
www.RejsenForDig.dk/Camino
priSeN er iNkluSive
■ Morgenmad og aftensmad inkl. vin
■ Pilgrimspas
■ Bagagetransport under vandreturen
(Camino Deluxe)
■ Engageret og nærværende rejseleder, som
deltager i hele vandringen
egNe udgiFter
■ Transport til/fra Spanien - vi vil naturligvis
gerne hjælpe dig med at finde de bedst mulige flybilletter
■ Frokost og drikkevarer undervejs
■ Rejseforsikring
tilmeldiNgSFriSt
Seneste tilmelding: 10 uger inden afrejse.
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CamiNO ClaSSiC
Fre: daNmark – SpaNieN
Første dag går stort set med transport i fly fra
Danmark til Spanien. Vi overnatter i nærheden
af lufthavnen.
lørdag: triaCaStela - SamOS
Den første vandredag starter vi blødt ud med
10 km fra Triacastela og til Samos, hvor vi skal
besøge klosteret og have en rundvisning.
vandring: 10 km.
SøN: SamOS - BarBadelO
Dagens etape smyger sig gennem skove og
øde asfaltveje. Ruten går igennem små landsbyer og gennem den noget større by Sarria.
Opstigningen til den idylliske by Barbedelo fører
os først over en bro fra middelalderen, hvorefter
vi kommer gennem en ældgammel egeskov.
vandring: 22 km.

tOr:
TOR: arzúa
ARZÚA – arCa
ARCA
En stor del af denne dag foregår på skovstier,
hvor du vil støde på endnu flere eukalyptustræer samt gamle egetræer. Caminoen bliver nu
stadig mere befolket, efterhånden som vi nærmer os Santiago.
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CamiNO deluxe
Fre: daNmark – SpaNieN
Første dag går stort set med transport i fly fra
Danmark til Spanien. Vi overnatter i nærheden
af lufthavnen.
lørdag: triaCaStela - SamOS
Den første vandredag starter vi blødt ud med
10 km fra Triacastela og til Samos, hvor vi skal
besøge klosteret og have en rundvisning.
vandring: 10 km.
SøN: SamOS - RENTE
Dagens etape smyger sig gennem skove og
øde asfaltveje. Ruten går igennem små landsbyer og gennem den noget større by Sarria.
Opstigningen til den idylliske by Barbedelo fører
os først over en bro fra middelalderen, hvorefter
vi kommer gennem en ældgammel egeskov.
vandring: 22 km.
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