Cykelferie ad Caminoen fra Porto
til Santiago de Compostela
Uanset om du er religiøs eller ej, så er der en særlig stemning på Caminoen – også den
portugisiske fra Porto til Santiago de Compostela. Ruten har været populær blandt
pilgrimme i århundreder, så mange har rejst langs disse stier og veje. Det er en rute, der
imponerer alle, som følger den med dens udfordringer, lækkerier og dybe livslektioner.
Ruten er oprindeligt skabt af vandrere, men det er også en fantastisk og behagelig
cykeltur. Den starter i Porto, hvor I tilbringer første nat efter jeres ankomst. I cykler ca. 60
km om dagen, langs Camionen mod nord til Santiago de Compostela. I vil cykle forbi
berømte Camino de Santiago vartegn såsom Barcelos, ved Cavado floden, og Ponte de
Lima med sin verdensberømte buede bro, som oprindeligt blev bygget for at Pilgrimme
lettere kunne krydse floden Lima, på deres vej mod Santiago. I Valença krydser I floden
Minho via den bemærkelsesværdige bro, der i 1885 blive bygget af Eiffel. Turen fortsætter
ind i Spanien og på vejen vil du have en chance for at tale med de venlige lokale beboere,
der altid er smilende og hjælpsomme mod besøgende i deres region.
Spændingen stiger som man nærmer sig Santiago de Compostela, og entusiasmen fra
andre pilgrimme understreger at dette er en af kristendommens største hellige byer. Gør

jer selv tjenesten at besøge Sankt James Katedralen, og mærk historien og håbet der
fylder denne by.
Højdepunkter
Cykelferie ad historisk rute, gennem to lande
Overnatninger på traditionelle gæstehuse, hoteller og elegante herregårde
Cykling ad en World Heritage Pilgrimsrute, med en old gammel historie
Markeder og traditionelle boder
Endestationen i den smukke Santiago de Compostela
Porto, en Unesco-by og hjemsted for portvin og en af de smukkeste byer i Europa
Gamle kirker, klostre, katedraler og mange andre historiske monumenter

Dag 1
ANKOMST TIL PORTO
Porto, en smuk by med et historisk centrum med over 150 fredet UNESCO monumenter.
Afhængig af hvornår I ankommer, bør I bruge lidt tid på at tage rundt i bymidten, og se nogle af
de smukke seværdigheder som byens katedral og den historiske boghandel Lello, der er kendt
for sin fantastiske arkitektur, med måske en af Europas smukkeste trapper.

Dag 2
I CYKLER FRA PORTO TIL BARCELOS
Dette er den første etape på turen mod Santiago, og uanset om du er religiøs eller ej, så er
turen langs den portugisiske Camino en særlig oplevelse. Muligvis fordi man er så
opmærksom på, at dette har været en pilgrimsrute i århundreder, og at mange har trådt disse
stier med stor iver og engagement. Barcelos ved floden Cavado, er kendt for sin
keramikproduktion, der også er af religiøs betydning. I bør besøge det ”moderkirken” fra det
13. århundrede. Hver hele time, hører i kimen af kirkeklokkerne i de mange sogne, hvilket byen
er kendt for.
Foredeling af terræn
Asfalteret vej / Brosten: 85%
Stier og spor: 15%

Dag 3
CYKLING FRA BARCELOS TIL PONTE DE LIMA

Dronning Isabel af Portugal (1271 - 1336) fulgte samme pilgrimsrute som jer, da det er
dokumenteret at hun fortog mindst én pilgrimsrejse til Santiago de Compostela. Denne anden
etape af turen er relatativ kort inden I ankommer til Ponte de Lima (broen over Lima). Dette er
den ældste landsby i Portugal og den er navngivet efter sin smukke romerske bro med sine 24
stenbuer. Her vil jeres vært på overnatningsstedet byde jer velkommen med en smagning af
hans fine vine.
Foredeling af terræn
Asfalteret vej / Brosten: 80%
Stier og spor: 20%

Dag 4
CYKLING FRA PONTE DE LIMA TIL VALENÇA
Som I forlader Ponte de Lima, cykler I ind i et magisk landskab af bjerge, skove og dale, et
område med blomster og stilhed. I Valença, den befæstede by, der rejser sig over bredden af
Minhofloden ved den spanske grænse. Det er en imponerende placering, med dens
barrikaderende dobbelte bymure, og inden for disse vil I tilbringe natten.
Foredeling af terræn
Asfalteret vej / Brosten: 55%
Stier og spor: 45%

Dag 5
CYKLING FRA VALENÇA TIL PONTEVEDRA
Efter at have krydset over den spanske grænse via den karakteristiske bro bygget af Eiffel i
1885, cykler I nordpå langs floddalen Louro, gennem tætte fyrskove og magiske landskaber i
Galicien.
Fra Redondela, cykler I videre nordpå mod Vilaboa, hvorfra der er betagende udsigter over
den atlantiske indsø, der her bryder landet. Pontevedra, er malerisk placeret ved floden Lerez,
og hvis I har overskud ved ankomst, anbefaler vi at bruge lidt tid i den velbevarede gamle
bymidte.
Foredeling af terræn
Asfalteret vej / Brosten: 65%
Stier og spor: 35%

Dag 6
CYKLING FRA PONTEVEDRA TIL PADRÓN
I dag forlader I Atlanterhavet, og cykler gennem majestætiske skove og på tværs af den
smukke floddal ved floden Gandra og videre til Caldas de Reis, en fin lille landsby og et
indbydende sted for en kop kaffe eller et frokoststop. Herfra er der ca. 15 km til Padrón, og på
turen kommer I forbi den fine kirke Santa Maria de Carracedo. Legenden siger, at Sankt
James ofte prædikede i bjergene over Padrón, og det er netop i denne by jeres næste
overnatning foregår.
Foredeling af terræn
Asfalteret vej / Brosten: 80%
Stier og spor: 20%

Dag 7
CYKLING FRA PADRÓN TIL SANTIAGO DE COMPOSTELA
Den sidste etape er en spændende afslutning på en smuk tur. Som I ankommer til Santiago
de Compostela, vil I fornemme spændingen i luften, fra alle de pilgrimme der valfarter hertil for
at opleve dette middelalderlige, kristne fristed. Det er en af ??kristendommens største hellige
byer og en betydningsfuld og smuk destination for mange mennesker gennem tiderne. Vi
anbefaler kraftigt at I afslutter jeres cykelferie med et besøg i Katedralen.
Foredeling af terræn
Asfalteret vej / Brosten: 75%
Stier og spor: 25%

Dag 8
HJEMREJSE
Afrejse fra hotellet. Vores personale vil hente jer på hotellet og kører jer tilbage til lufthavnen i
Porto.
Det er også muligt at flyve hjem fra Santiago de Compostela, men det ændrer ikke prisen, og
transferen til lufthavnen er ikke inkluderet (ca. 25-30€ for en taxa).

PRISEN INKLUDERER




Overnatninger i dobbeltværelser på turistklasse hoteller og landsteder inkl. morgenmad
Detaljeret beskrivelser af de nøje forslåede ruter (rutekort, rutebeskrivelser, info om
relevante turist attraktioner samt vigtige telefonnumre)



Bagage transport mellem hotellerne



Transfer fra Porto lufthavn til/fra turens start- og slutsted



Vinoplevelse med smagning fra et lokalt vineri (efter endt cykling på dag 3)



Direkte telefonnummer til en servicehotline der gælder under hele turens længde

PRISEN INKLUDERER IKKE


Transport fra Danmark til Portugal t/r (kan tilvælges)



Leje af hybridcykel (kan tilvælges)



Evt. opgradering til El-cykel
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