PROGRAM: PILGRIMSVANDRING I
PORTUGAL
12 frukostar och 2 middagar inkluderad

Dag 1

Porto
Flyg till Porto och övernattning på hotell i denna spännande hamnstad, porten till
Dourofloden och hem till portvinet.

Dag 2

Pilgrimsvandring Porto - Vila do Conde
Frukost
Efter frukost börjar resan med en spårvagnstur till Matosinhos. Du vandrar sedan längs
Atlantens storslagna sandstränder och passerar många historiskt intressanta platser, som
Castro S. Paio från järnåldern. Övernattning i Vila do Conde.
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Dag 3

Pilgrimsvandring Vila do Conde - Barcelos
Frukost
En omväxlande dag där du först möter stigar genom mystiska skogar kring los Arcos.
Skyddad från vinden och solen av eucalyptusträd och tallar inbjuder dagens vandring till
reflektion. Övernattning i Barcelos.

Dag 4

Pilgrimsvandring Barcelos - Ponte de Lima
Frukost
Detta är veckans längsta men kanske vackraste tur. Du går över passet som separerar
dalarna Neiva och Lima. Resten av dagen går genom vingårdar och skogar. Turen kan kortas
av med taxi. Natten spenderas i Portugals äldsta stad Ponte de Lima.

Dag 5

Pilgrimsvandring Ponte de Lima - Rubiaes
Frukost, middag
Idag går du genom vindistriktet där Portugals kända "vinho verde" görs. Läskande och
perfekt efter en dags vandring! Under dagen kommer nämligen resans största stigning upp
till Labruja-dalen, genom bergspassen och in i Coura-dalen via Alto de Portela Grande. En
god natts sömn och middag väntar i Rubiaes.

Dag 6

Pilgrimsvandring Rubiaes - Tui
Frukost
Efter en kort stigning för att komma ut ur Coura-dalen går resten av vandringen mest utför.
Genom antik landsbygd till den befästa staden Valenca och sedan över floden Minho till den
historiska staden Tui, på gränsen till Spanien. Övernattning i Tui.

Dag 7

Pilgrimsvandring Porrino - Redondela
Frukost, middag
Efter en kort transfer till Porrino börjar vandringen längs stigar och lugna landsvägar. Du
följer den sköna Louro-floden och stiger sedan upp till Monte Cornedo och högplatån Chans
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das Pipas. Sista biten går utför till vackra Redondela vid havet. Ett dopp i Atlanten innan
middagen på hotellet?

Dag 8

Pilgrimsvandring Redondela - Pontevedra
Frukost
Idag väntar en intressant sträcka vid inloppet till Rio de Pontevedra. Vandringen går genom
blandskog upp till Alto de Lomba, ner till havet vid Arcade och sedan längs uråldriga
stenstigar till provinshuvudstaden Pontevedra. Övernattning i Pontevedra.

Dag 9

Pilgrimsvandring Pontevedra - Caldas de Reis
Frukost
Större delen av dagens sträcka går genom mjuka floddalar längs skogsstigar. Natten
spenderas i Caldas de Reis.

Dag 10

Pilgrimsvandring Caldas de Reis - Padron
Frukost
Dagens vackra vandring går genom Bermana-dalen och ner till Valga-dalen, platsen där
Sankt Jakob kom till Iberia. Väl framme i Padron väntar en skön säng.

Dag 11

Pilgrimsvandring Padron - Santiago de Compostela
Frukost
Den sista dagen tar dig genom skogar av pinje, eukalyptus och ek, och så småningom mer
trafikerade farleder allteftersom du närmar dig målet. Leden inkluderar en omväg förbi
ruinen Castro Lupario. Målet, katedralen i Santiago, är nått! Unna dig en god middag innan
du knyter dig på hotellet.

Dag 12

Tillbaka till Porto
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Frukost
Transfer från Santiago till Porto och övernattning inför hemresan.

Dag 13

Farväl till pilgrimsvandringen i Portugal
Frukost
Efter frukost går resan till flygplatsen och hem.
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