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Information
Turkode: SPA-3A

Rejseform: Grupperejse

Varighed: 9 dage / 8 nætter

Rejseperiode: Maj - Oktober 
Se prisliste

Startdage: Fredag eller Lørdag 
Se prisliste

Antal deltagere: Minimum 5 

SAMLET LÆNGDE: ca. 333 km

Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

Dag 1. Ankomst León
Individuel ankomst til León. Kom i god tid og oplev 
den store katedral med de smukke glasmosaiker.

Dag 2. León - Astorga (ca. 54 km)
I dag fører turen jer til Astorga. Nogle af byens stør-
ste seværdigheder er episkopal-paladset, der blev 
bygget af Antonio Gaudí, byens smukt udførte råd-
hus og sidst men ikke mindst Astorgas fine choco-
ladebutikker og -museum.

Dag 3. Astorga - Molinaseca (ca. 44 km)
Efter at have cyklet gennem ganske små landsbyer 
og hedelandskaber, hvor lyngen gror på begge sider 
af vejen, fører turen jer til rabanal-passet med det 
berømte pilgrimsmonument ”jernkorset” på toppen 
af bjerget. Derefter går turen stort set ned ad bakke 
resten af dagen, indtil I kommer til Molinaseca, der 
er en smuk bjergby, som er kendt for sin stenbro fra 
romertiden, og som har været brugt af pilgrimme i 
århunderede.

Dag 4. Molinaseca - O’Cebreiro (ca. 65 km)
I forlader Molinaseca og kommer snart til Ponfer-
rada, der er berømt for sit tempelridderslot. I cykler 
videre gennem de smukke vinmarker i El Bierzo-

regionen og kommer til den gamle keltiske beboelse 
O’Cebreiro højt oppe i de galliske bjerge.

Dag 5. O’Cebreiro - Portomarín (ca. 60 km)
Omgivet af høje bjerge, som skinner gult og lilla af 
de mange planter, som blomstrer og ændrer farve 
i løbet af sæsonen. Vejen fører jer ned ad bakke 
til Triacastela og derefter videre til Sárria og Porto-
marín.

Dag 6. Portomarín - Arzúa (ca. 58 km)
I dag foretrækker de fleste at svinge væk fra pil-
grimsruten og cykle på mindre veje gennem de 
smukke, grønne bakkelandskaber til Arzúa.

Dag 7.  (ca. 52 km) 
Arzúa - Santiago de Compostela
Den sidste del af cykelturen fører jer gennem det 
bakkede Gallien på småveje og helt frem til pilgrim-
menes ultimative mål: Santiago de Compostela.

Dag 8. Santiago de Compostela
Dette er en dag uden planlagte aktiviteter: Nyd den 
i en af spaniens mest berømte byer og gå en tur 
gennem de smalle stræder i Santiagos gamle bydel 
med stenbygninger, der emmer af historie. Her er 
mange barer og restauranter, så hold en pause og 
snup en café con leche (kaffe med mælk) i en af 
barerne, mens i kigger på pilgrimmene, der ankom-
mer til byen. Gå ikke glip af et kig ind i Sankt Jakob 
domkirken med den berømte apostels grav og det 
enorme røgelseskar “botafumeiro”.

Dag 9. Santiago de Compostela
Individuel afrejse fra Santiago de Compostela.

Længere tur:
Vi har også en tur på El Camino på 14 dage, fra 
Pamplona til Santiago de Compostela. Se SPA-3BPalloza - rundt stenhus med stråtag,  

O’Cebreiro
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Middelsvær rute med  
stigninger undervejs

Cykeltur lige under mælkevejen
Den såkaldt “franske” pilgrimsvej El Camino i Nord-
spanien er verdensberømt, og i mange hundrede år 
har millioner af pilgrimme valfartet hertil for at vandre 
lige under mælkevejen på turen til Santiago de  
Compostela. Denne cykeltur fra Léon giver jer  
de bedste oplevelser af kultur, landskaber  
og helligdomme på Camino’en

PILGRIMSVEJEN “EL CAMINO”
LEON - SANTIAGO DE COMPOSTELA

El Camino - vejen til Sankt Jakobs grav i Santiago de Compostela 
er afmærket med en kammuslingeskal og findes i mange udform-
ninger.

Fascinerende kultur og pragtfulde landskaber
på den gamle pilgrimsvej
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Information
Turkode: SPA-3B

Rejseform: Grupperejse

Varighed: 14 dage / 13 nætter

Rejseperiode: April - September 
Se prisliste

Startdage: Søndag eller Mandag 
Se prisliste

Antal deltagere: Minimum 5 

SAMLET LÆNGDE: ca. 598 km

© Oficina Española de Turismo 

Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk

Dag 1. Ankomst til Pamplona
Kom i god tid til at udforske byens gamle historiske 
bydel.

Dag 2. Pamplona - Estella (ca. 46 km)
Den første del af cykelturen fører jer til Puente la 
Reina og derefter videre til Estella, der er en smuk, 
gammel by med mange interessante kirker. 

Dag 3. Estella - Logroño (ca. 60 km)
Efter Estella, kommer I til Irache-klosteret, hvor 
vand og vin flyder direkte fra hanen til den træt-
te pilgrim. I cykler gennem vinmarker og smukke 
landsbyer indtil I kommer til Logroño, der ligger 
smukt i La Rioja vindistriktet.

Dag 4.  (ca. 57 km)
Logroño - Santo Domingo - Burgos
I dag fører turen jer igen gennem smukke vinmarker 
til Santo Domingo de la Calzada. Om eftermiddagen 
får I en transfer til Burgos, der engang var residens-
by for de spanske konger, og stadig i dag er et af de 
vigtigste steder på pilgrimsruten.

Dag 5. Burgos - Castrojeriz (ca. 54 km)
I cykler på den kastilianske højslette med dens sto-
re, åbne vidder, og dagens cykeltur fører jer fra Bur-
gos til den idyllisk beliggende landsby Castrojeríz.

Dag 6. Castrojeriz - Carrión - León (ca. 48 km)
I cykler gennem marker, enge og åbent landskab til 
I kommer til den maleriske by Frómista og videre 
herfra til Carrión de los Condes. Om eftermiddagen 
bliver I kørt til León med den storslåede katedral. 

Dag 7. León - Astorga (ca. 54 km)
I dag fører turen jer til Astorga. Byens største sevær-
digheder er episkopal-paladset, der blev bygget 
af Antonio Gaudí, byens smukt udførte rådhus og 
Astorgas fine chocoladebutikker og -museum.

Dag 8. Astorga - Molinaseca (ca. 44 km)
Dagens rute fører jer til Rabanal-passet med det be-
rømte pilgrimsmonument ”Jernkorset” på toppen af 
bjerget. Derefter går turen stort set ned ad bakke 
resten af dagen, til I kommer til Molinaseca.

Dag 9. Molinaseca - O’Cebreiro (ca. 65 km)
I forlader Molinaseca og kommer snart til Ponfer-
rada, der er berømt for sit tempelridderslot. I cykler 
videre gennem de smukke vinmarker i El Bierzo-
regionen og kommer til den gamle keltiske beboelse 
O’Cebreiro højt oppe i de galliske bjerge.

Dag 10. O’Cebreiro - Portomarín (ca. 60 km)
Vejen fører jer ned ad bakke til Triacastela og deref-
ter videre til Sárria og Portomarín. 

Dag 11. Portomarín - Arzúa (ca. 58 km)
I dag foretrækker de fleste at svinge væk fra pil-
grimsruten og cykle på mindre veje gennem de 
smukke, grønne bakkelandskaber til Arzúa.

Dag 12:  (ca. 52 km) 
Arzúa - Santiago de Compostela
Den sidste del af cykelturen fører jer gennem det 
bakkede Gallien helt frem til pilgrimmenes ultima-
tive mål: Santiago de Compostela.

Dag 13. Santiago de Compostela
Dette er en dag uden planlagte aktiviteter: Nyd den 
i en af spaniens mest berømte byer og gå en tur 
gennem de smalle stræder i Santiagos gamle bydel 
med stenbygninger. Snup en café con leche (kaffe 
med mælk) i en af barerne, mens i kigger på pil-
grimmene, der ankommer til byen. Gå ikke glip af et 
kig ind i Sankt Jakob domkirken med den berømte 
apostels grav.

Dag 14. Santiago de Compostela
Individuel afrejse

Middelsvær rute med  
stigninger undervejs

Pilgrimsvejen på cykel
Siden det 10. århundrede har millioner af pilgrimme 
vandret til apostlen Skt. Jakobs grav i Santiago de 
Compostela i det nordlige Spanien. I følger det gamle 
pilgrimsspor i et pragtfuldt grønt landskab med old-
gammel kultur gennem floddale, rundt om bjerge og  
forbi kirker, klostre og landsbyer, der frister  
med den lokale køkkenkunst.

PILGRIMSVEJEN “EL CAMINO”
PAMPLONA - SANTIAGO D. COMPOSTELA

Pilgrimme har lige fra tidernes morgen krydset de mange flotte 
stenbroer på vejen til Santiago de Compostela, som her ved Burgos.

Pilgrims cykeltur lige under mælkevejen
gennem det nordlige spanien


