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CoolUnite Fonden støttede mit arbejde i indsamlingen af midler til 
Børnetelefonen i 2018. Jeg er så glad for det samarbejde, at jeg har valgt 
at sætte dette betydningsfulde projekt i gang i samarbejde med de gode 
folk fra Risskov Rejser, således vi kan hjælpe endnu flere børn. Mit håb er, 

at vi får en fuldt booket tur og at vi kan overrække en check på mindst 
30.000 kroner i bidrag til et nyt børnehospice. Det kan lade sig gøre med 
jeres hjælp. Jeg glæder mig til turen, og til at møde alle jer, der støtter op 
om charity-projektet og så glæder jeg mig rigtig meget til at dele denne 

unikke rejse med jer. Caminoen skulle være noget helt specielt!

Kira Eggers

“

”

Hele overskuddet fra denne rejse går til at bygge et børnehospice mere i Danmark 
igennem CoolUnite Fonden. CoolUnite er en almennyttig fond, der støtter udsatte og 
sygdomsramte børn i Danmark. Fonden arbejder bl.a. for at få flere børnehospicer i 
Danmark, da der på nuværende tidspunkt kun er et børnehospice med fire pladser i 
København. Der er desværre et behov for flere pladser i Danmark, så børn der er ramt 
af terminale sygdomme kan tilbringe deres sidste tid i ro og omgivet af deres familie 
døgnet rundt. I kan læse mere om fonden og formålet på www.coolunite.com.
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Vandring på Caminoen i 
pilgrimmenes fodspor 
I mere end 1.000 år har pilgrimme vandret gennem det nordlige Spanien til byen 
Santiago de Compostela – til katedralen, hvor man formoder, at apostlen Jacobs 
jordiske rester ligger. Oprindeligt vandrede man af religiøse grunde. Nu går mange 
for at prøve grænser af, for at opleve naturen eller for at få en spirituel oplevelse.

Da de færreste moderne mennesker kan afse tid – og måske heller ikke har overskud 
til hele Caminoens 900 km  – har vi sammensat vores vandring på Caminoen, så du 
vandrer de sidste ca. 140 km fra Triacastela til Santiago de Compostela. Vi har lagt 
vægt på, at det skal være en komfortabel oplevelse. Derfor overnattes der på hotel, 
og din bagage bliver hver dag transporteret til det næste hotel.

Du kommer til at vandre gennem Galiciens smukke og kuperede landskaber, følger 
stier forbi kirker og klostre – helt på samme måde som pilgrimme har gjort det i 
århundreder og med helt det samme mål: byen Santiago de Compostela. Her deler 
vi vores glæde med andre solbrændte vandrere og deltager i pilgrimsmessen, hvor 
verdens største røgelseskar svinger gennem kirkerummet. På hele turen ledes du af 
en kyndig rejseleder, der selv har vandret Caminoen flere gange.

Glæd dig fordi
• vandringen i pilgrimmenes fodspor er en lise for krop og sjæl
• du oplever Caminoen på den komfortable måde
• bagagen bliver transporteret fra hotel til hotel
• dagsruterne er overkommelige
• der er ekstra tid til at nyde stemningen i Santiago de Compostela
• der er maks. 14 deltagere på vandreturen
• rejselederen har selv været på flere pilgrimsvandringer
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Dag 1 Ankomst til Madrid og bus til Triacastela
Afrejse og ankomst til lufthavnen i Madrid, og herfra kører vi 
umiddelbart videre til Triacastela i provinsen Lugo, hvor vi skal bo 
den første nat. Som byens navn antyder lå der engang tre borge i 
byen, men det er historie. Undervejs på busturen stopper vi, 
strækker ben og får noget at spise, inden vi kommer til Triacastela.

Dag 2 Samos-dalen og små landsbyer på vej mod Sarria med 
historiske rødder
Pilgrimsvandringens første dag – dagen, som alle sikkert har 
ventet forventningsfuldt på. Efter morgenmaden er det på med 
rygsækken, og vi vandrer afsted med hilsenen: “Buen Camino” eller 
et “Hola”. Med pilgrimspasset i hånden skal beslutsomhed, mod 
og viljestyrke stå sin prøve, for nu begynder pilgrimsvandringen 
gennem et smukt landskab til Santiago de Compostela. Vi lægger 
ud med en forholdsvis moderat rute og kommer i løbet af dagen 
op i 1.000 m højde. Ruten går gennem den smukke Samos-dal til 
San Xil, videre gennem små landsbyer, der ofte kun er et par huse, 
til den lidt større landsby Calvor. Dagens mål er Sarria – byen med 
dybe historiske rødder langt tilbage i tiden, men mon ikke de fleste 
glæder sig til at komme af med vandrestøvlerne på hotellet.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dagens distance: ca. 18 km

Dag 3 Forbi højslette, marker og 100 km-stenen, pause i 
Barbadelo og videre til Portomarín
Fra Sarria går ruten op over en højslette, og her breder 
markerne sig ud. Vi nærmer os Barbadelo og kommer igennem et 
skovområde, der er helt overladt til naturen, og det er et sjældent 
syn i Spanien. Dagens højdepunkt er for mange pilgrimme 100 
km stenen – og det gælder nok især dem, der har startet deres 
pilgrimsvandring i Pyrenærerne og har mange hundrede kilometer 

i fødderne, når de når hertil. I Barbadelo – hvis historie går helt 
tilbage til det 10. årh. – hviler vi benene og nyder den romanske 
kirke med den specielt flotte indgang med søjler og figurer. 
Vandringen fortsætter på jordveje, som beskyttes af stendiger, og 
som fører fra den ene landsby til den næste. Vi ser mange af de 
små karakteristiske bygninger, som bruges til opbevaring af foder, 
og som på spansk kaldes “horreo”. De er bygget i træ eller sten og 
står på stenpæle og kan være små arkitektoniske mesterværker 
kreeret af de lokale bønder. I landsbyen Moutras begynder det at 
gå nedad til floden Mino, og snart er der udsigt til byen 
Portomarín, som breder sig op ad en bakke – men sådan har det 
ikke altid været. I 1962 blev der bygget en dæmning i forbindelse 
med etablering af et elektricitetsværk, og den oprindelige by kom 
til at ligge under vand, og en ny blev bygget. Vi når til Portomarín 
ved at krydse den moderne bro. Der er adskillige tegn på, at 
romerne har hersket i området, selv om bygningen af Belesar-
dæmningen i 1960’erne lagde et stort historisk område under vand 
– men udsigten over landskabet kan der ikke klages over! Der 
skulle gerne blive tid til et besøg i fæstningskirken San Nicolás fra 
1100-tallet. Det særlige ved kirken er ligheden med udsmykningen i 
katedralen i Santiago.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dagens distance: ca. 22 km

Dag 4 Ad jernbanebro til eukalyptusskov, pilgrimskirkegård og 
mod pilgrimsbyen Palas de Rei
Vi forlader Portomarín over en lang jernbanebro dedikeret til 
pilgrimme. Denne dag er det i øvrigt muligt at falde ind i dit helt 
eget tempo, når der vandres gennem eukalyptusskov og 
afvekslende marklandskaber – så nyd de svævende rovfugle og de 
smukke udsigter. Stien bølger gennem landskabet forbi udhuggede 
vejkors, og det mest interessante – “Cruceiro de Lameiros ” – ser vi 
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lige før landsbyen Ligonde, hvor vi også kommer forbi en gammel 
pilgrimskirkegård. Her, hvor der i dag er mark, fandt udmattede 
pilgrimme deres sidste hvilested, og stedet er markeret med et kors 
på muren. Vi når til Palas de Rei, der i middelalderen var en vigtig 
pilgrimsby. I dag er byen med ca. 3.500 indbyggere et moderne 
trafikkaos. Heldigvis bliver vi som pilgrimme “ledt” tværs gennem 
byen på den klassiske måde på Caminoen, som er forbi torvet og 
byens kirker.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dagens distance: ca. 25 km

Dag 5 Eventyrlige landskaber med floder, dale, klostre og 
kirker på vejen til Arzúa
Dette bliver den længste vandredag med landskaber, der 
domineres af mange vandløb og vadesteder. De fleste glemmer alt 
om dagens lange distance, når de bliver belønnet med en 
eventyrlig udsigt ud over landskaberne, hvor alt ånder fred og idyl. 
Vi skal bl.a. krydse floderne Pambre, Porto de Bois og Seco, og ved 
Furelos kommer vi over en velbevaret middelalderbro med fire 
buer. Vi passerer klostre og kirker, der hver især har deres historie 
at fortælle, som det f.eks. er tilfældet i byen Melide med kirken San 
Pedro med den romanske indgangsportal og kirken Santa Mará 
fra det 12. årh. Det tager er stykke tid at komme ud af Melide, og 
det er en lise at nå til den skyggefulde og fredfyldte eukalytusskov 
og fortsætte gennem smukke dallandskaber med klare, rislende 
bække. Vi når til Ribadiso de Baixo – en klynge huse og et refugie 
– der ligger idyllisk ved et lille vandløb, og som er et oplagt sted at 
slappe af inden de sidste kilometer til Arzúa.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dagens distance: ca. 29 km

Dag 6 Gennem landsbyer og små landbrug til Pedrouzo
Dagens rute går gennem landsbyer med klassiske stenhuse og 
landskaber med små landbrug, og vi vil opleve, at der nu er flere 
pilgrimme på stierne, så det gælder om at nyde de stille stunder 
kun med lyden af vandrestøvlerne. Find tempoet, der passer til dit 
temperament og nyd roen og balancen, der måske har bundfældet 
sig i løbet af de sidste dage. Når vi når til Pedrouzo, er vi kun 20 km 
fra målet.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dagens distance: ca. 19 km

Dag 7 Sidste vandredag mod målet Santiago de Compostela, 
hvor der venter pilgrimsmesse
Den sidste vandredag begynder tidligt for at nå til Santiago de 
Compostela i tide til pilgrimsmessen, som er afslutningen 
pilgrimsvandringen. Vi krydser hovedvejen flere gange og 
vandrer en strækning tæt ved Santiagos lufthavn, og det er i 
selskab med pilgrimsvandrere i alle aldre. Vi når til Monte do Gozo 
fem km inden Santiago de Compostela og får den allerførste 
udsigt ned over byen, hvor katedralens spir og tårne indikerer, at 
dette er vores mål. Vi nyder udsigten og vandrer det sidste stykke 
på de kæmpsestore brosten, som millioner af pilgrimme har gjort 
før os. Vi når til katedralen – hvor der sandsynligvis er trængsel – 
og er klar til at dele vores glæde og eufori med andre solbrændte 
vandrere i støvede støvler. En af de særlige oplevelser er verdens 
største røgelseskar, der svinger gennem kirkerummet. Oprindelig 
var de store røgelseskar, der vejer ikke mindre end 150 kg, tænkt 
som en måde, hvorpå man kunne bringe velduften tilbage til de 
udkørte pilgrimme. Det er en tradition, at pilgrimme omfavner 
Sankt Jacob – den 800 år gamle figur af apostlen, der står bag 
hovedalteret. Katedralen er under renovering (forventes afsluttet 
i løbet af 2020), vi kan dog stadig godt se den indefra, og vi går til 
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pilgrimsmessen i den store nabokirke. Når det bliver aften, skulle de 
lange køer gerne være aftaget så meget, at vi kan afhente vores 
pilgrimsbevis på pilgrimskontoret.

Inkluderede måltider: Morgenmad.

Dagens distance: ca. 20 km

Dag 8 Tid på egen hånd i Santiago de Compostela og 
afskedsmiddag
En dag til at nyde Santiago, og det kunne være en ide at gå tilbage 
til katedralen og nyde kirkerummet uden den store folkemængde. 
Det er også interessant at gå på opdagelse i den gamle bydel, der 
omgiver katedralen. Slå dig ned på en cafe og nyd folkelivet med 
de mange pilgrimme fra alverdens lande. En tur til den lille idylliske 
fiskerby Finisterre – til verdens ende kan bestemt anbefales. Tag 
med bussen (tre timer hver vej) og gå de fem km til fyrtårnet “El 
Farro” eller tag med på en mindre udfordrende tur med en 
engelsktalende guide. Det er en tradition, at pilgrimme kommer 
hertil for at brænde deres tøj og smide vandrestaven i havet som 
symbol på, at de lægger det gamle liv bag sig. Du kan naturligvis 
nøjes med en lille rituel afbrænding, mens du nyder den friske 
havluft og udsigten over havet.

Det er sidste aften i Santiago de Compostela, og vi mødes og tager 
afsked med byen. Vi nyder den traditionelle galisiske drik 
Queimada, og spiser en middag på en lokal restaurant. Queimada 
består af kaffe, sukker, citronskal og stærk orujo-likør. Det hele 
blandes i en lerskål, hvorefter der sættes ild til blandingen!

Inkluderede måltider: Morgenmad og aftensmad.

Dag 9 Hjemrejse fra Santiago de Compostela
Omkring middag kører vi til lufthavnen i Santiago og flyver hjem til 
Danmark.

Måske har du en muslingeskal i bagagen? Muslingeskallen har været 
Santiago-pilgrimmenes symbol, siden de første pilgrimme fandt 
muslingeskaller ved Galiciens kyst – her ved verdens ende. Musling-
eskallen er symbol på den ydmyge pilgrim, der vandrer ruten for sin 
sjæls frelses skyld, og mange har den hængende på rygsækken.

Inkluderede måltider: Morgenmad.
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Teknisk arrangør

Risskov Rejser
Østergade 10, 8900 Randers
Tlf.: 70 22 66 00
Web:  risskovrejser.dk

Rejsen koster

13.995 kr. pr. person
Pris gældende ved 14 pers.

Dato
26. aug. - 3. sep. 2020

Inkluderet i rejsen
•  Fly Billund/København – Madrid inkl. skatter og afgifter
•  Fly Santiago de Compostela – Billund/København inkl. skatter og 

afgifter
•  Overnatning i dobbeltværelse på mindre, lokale hoteller
•  8 x morgenmad
•  1 x aftensmad på restaurant i Santiago de Compostela
•  Al transport jf. program
•  Transport af baggage fra hotel til hotel
•  Spændende vandreture varierende mellem 19 og 30 km
•  Erfaren dansk vandre-guide

Tillæg pr. person
• Administrationsgebyr  125 kr.
• Enkeltværelsestillæg 1.795 kr.

Tilmelding
Tilmelding til Risskov Rejser på
E-mail: azu@risskov.com
Eller på tlf: 70 22 66 00

Vigtig information
På hotellet i Portomarin er der kun 6 værelser til rådighed med 
privat badeværelse. De andres værelser på hotellet er med fælles 
badeværelse. Her gælder først til mølle princippet.
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