
 

 

Pilgrims veien til Santiago de Compostela 
1. til 9. september 2014  

 

Apostelen Santiago ble dømt til døden i år 44 i Palestina og to av hans disipler tok  
med seg kroppen hans til Galicia. I  forbindelse med dette gravstedet ble det bygget  
en katedral samt gitt en ordre om å bygge byen Santiago de Compostella, som er  
pilgrims veiens mål. I dag er Pilgrims veien identisk med kulturell turisme, religiøs 
turisme og aktiv turisme. Du kan bli bedre kjent med Pilgrims - veien fra sykkelsetet, 
til fots eller fra hesteryggen. Pilgrims veien er en historisk og kunstnerisk samlings-
plass. Den var også den første europeiske kulturruten, i tillegg til at den kom på 
UNESCO’s Verdensarvliste i 1993. Hver etappe avsluttes ved at man har to nye  
stempel i pilgrimpasset. 

 
Vi har i år valgt å forlenge turen med en dag, slik at vi får tid til å oppleve selve  
Santigao de Compostella. 
 
 
 

Dag 1. Mandag 01. September Stavanger - Madrid - Sarria 
Fremmøte på Sola tidlig morgen for innsjekk på vårt fly til Madrid. Ved ankomst blir vi møtt  
av en lokal representant som viser vei til bussen. Vi kjører nordvest over og gjør en stopp 
underveis for å spise lunsj. Vel fremme sjekker vi inn på Hotel Mar del Plata hvor vi skal bo  
i to netter. Det blir felles middag på hotellet om kvelden. 
 

Dag 2. Tirsdag 02. September Sarria - Portomarin  (23 km) 
Frokost serveres på hotellet før vi starter vår vandretur her i Sarria. Vi kommer i dag forbi 
flere små landsbyer. I Ferreiros finnes kun 1 restaurant, men kirken MÅ ses. Fra Ferreiros  
er det 100 km til Compostella de Satiago. Dagens mål er Portomarin, en noe større by så  
her finner vi både restauranter og dagligvarebutikker. Portomarin ble i 1962 flyttet på grunn  
av byggingen av en dam og ligger derfor i dag på høyden over dammen. Bussen henter  
oss i Portomarin og kjører oss tilbake til Hotellet i Sarria. 
 
Dag 3. Onsdag 03. September Portomarin - Palas de Rei  (25 km) 
Etter frokost og utsjekk blir det avgang med bussen. Dagens etappe starter der vi avsluttet 
gårsdagens. Denne etappen byr på mye skoger og Galisisk vegetasjon. Landsbyene er 
små og har landlig karakter. I Palas del Rei er det nesten obligatorisk å se slottet ”Catillo de 
Pambres” og kirken . Dette er en landsby hvor pilgrimer finner flere restauranter. Dagens 
etappe ender ved hotellet le Cabana som ligger like ved Caminoen noen kilometer før du 
kommer til selve byen. Felles middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 4. Torsdag 04. September Palas de Rei - Arzua  (29 km) 
Frokost serveres på hotellet før dagens etappe starter. Tredje etappe går igjennom et land-
skap med mange gårder med korn eller husdyrhold. Vi passerer mange landsbyer og  
husklynger i løpet av dagen som på grunn av alle pilgrimene har et livlig utvalg av butikker  
og serveringssteder. Arzua er en moderne landsby som er kjent for sin spesielle ost. Retur 
med buss og felles middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 5. Fredag 05. September Arzua - O Pedrouzo (20 km) 
Vi spiser vår frokost før bussen har avgang. Dagens vandretur går gjennom et svært frodig 
landskap, ja, noen steder skaper trærne et ovalt tak over stien langs ruten. Vi kommer blant 
annet forbi Saleda med minnesmerket over pilgrimen Guillermo Watt som døde helt i  
slutten av siste etappe på turen. Etter endt dag blir det felles middag på hotellet. 
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Dag 6. Lørdag 06. september O Pedrouzo  - Santiago de Compostella (20 km) 
Vi pakker kofferten før vi nyter vår siste frokost som pilgrimer. Bagasjen settes i bussen før 
avreise til startsted for dagens vandring. Vi nærmer oss målet, og ved elven Lavacolla plei-
de pilgrimmene i middelalderen å vaske seg før det store møtet med katedralen i Santiago 
de Compostela. Fra toppen av Monte del Gozo kan vi omsider skimte spirene på katedralen 
i det fjerne. Gjennom Santiago de Compostella følger vi skiltene som tar oss gjennom by-
ens smågater til katedralen. Snart er vi fremme på plassen foran den mektige og praktfulle  
katedralen  og målet er endelig nådd.  
Overnatting og felles middag på Hotel San Francisco Monumento like i nærheten av kate-
dralen. Hotellet ligger i bygningen til klosteret og overskuddet av driftsinntektene går til drift 
av et herberge for 40 hjemløse i Santiago de Compostella. 
 
Dag 7. Søndag 07. september Santiago de Compostella   
Frokost serveres på hotellet. Kl. 12.00 er det pilgrims messe i katedralen for alle pilgrimene  
som ankom og fikk sitt pilgrims bevis dagen før. Dagen og kvelden til egen disposisjon i 
Santiago de Compostella. 
 
Dag 8. Mandag 08. september Santiago de Compostella - Torre de Sila 
I dag nyter vi nok en god frokost før vi pakker koffertene i bussen, klare for å reise sørover 
igjen. Underveis til Torre de Sila blir det stopp for en bedre lunsj på restaurant El Ermitano, 
en elegant herregård som svært velfortjent har fått tildelt sin Michelin-stjerne. Vi ankommer 
vårt hotel tidlig ettermiddag og har anledning til å slappe litt av før det blir servert felles mid-
dag serveres på hotellet om kvelden. 
  
Dag 9. Tirsdag 09. september Madrid - Stavanger  
Vi koser oss og slapper av med en lang frokost. Avreise fra hotellet kl. 14:00 til flyplassen 
for innsjekk Og avreise med fly tilbake til Stavanger kl. 17.15. Retur til Stavanger kl. 22.20. 
 
Pris pr. person i dobbeltrom ved min. 20 betalende deltagere:  kr. 14.950,- 
 

Prisen inkluderer:        
* Fly Stavanger - Madrid  tur/retur (inkl. flyskatt kr. 1.902,- pr. 25.11.2013) 
* All transport med buss som beskrevet i programmet 
* 8 hotellovernattinger 
* 8 frokoster 
* 7 middager inkl. drikke (vin og vann) 
* 5 dager med niste pakke 
* 2 lunsjer inkl. drikke (dag 1 og dag 8) 
* Reiseleder fra Idéreiser as 
 

Tillegg:  
* Enkeltrom samtlige netter, kr. 1.500,- 
* Måltider og drikkevarer som ikke er nevnt i programmet 
* Diverse inngangspenger  
 
Dette er et svært populært reisemål og her finnes få hoteller som kan ta imot grupper. 
Det medfører svært strenge regler for påmelding og evt. avbestilling. 
Vi må derfor ha din bindende påmelding. 
 
Ved påmelding faktureres et depositum på kr. 4.300,- 
Depositum refunderes ikke grunnet strenge regler ved booking av flybilletter og ho-
teller i Spania. Hoved faktura vil ha forfall 20. juli. Ved avbestilling etter denne dato 
må reisen betales i sin helhet grunnet strenge regler hos våre leverandører. 
 

Vi tar forbehold om endringer utenfor vår kontroll i forbindelse med turen. Det være 
seg ruteendringer, flyavgifter, forsinkelser, oljetillegg, avgifter for 2014.  
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