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De H. Jacobsweg (pelgrimsroute naar Santiago de Compostella) 
Een 8 daagse individuele wandeltocht van Sarria naar Santiago de 
Compostela 
 
Tour Code: SP01W 

 
 

 
 

De Santiago-emotie leeft al meer dan 1000 jaar langs de wegen van Spanje, die leiden naar 
de plaats waar in de 9e eeuw Eremiet Pelagius arriveerde nadat een ster hem het graf van 
de  H. Jacob aanduidde. Sindsdien zijn miljoenen pelgrims langs deze weg gegaan om 
verschillende redenen. Zij werden gedreven door het zoeken naar troost, vergeving van 
hun zonden, het verlangen om zichzelf terug te vinden, of, simpelweg, vanwege het 
genoegen om te wandelen langs eeuwenoude voetpaden, het ontdekken van suggestieve 
plaatsen en ondergedompeld te worden in een complexe geschiedenis. Onderweg zijn er 
veel wegwijzers zoals de gele pijlen en de blauwe keramische tegels met een gele schelp, 
die verwijzen naar het feit dat pelgrims door de eeuwen heen de Jacobsschelpen op de 
stranden van Galicië verzamelden om aan te geven dat hun pelgrimstocht echt plaats 
gevonden had.  
Tijdens deze spannende tour volg je de wandelpaden door weelderige bossen van 
eucalyptus en het weidse groene Galicische platteland. De route gaat door dorpjes met 
kleine kerken en huizen die de typische leistenen daken hebben, langs bronnen en kleine 
waterstroompjes. Er zijn zachte beklimmingen en dalingen tot je bij de kathedraal van 
Santiago komt, het einde van een spirituele reis die de ziel, het lichaam en de geest 
regenereert. Deze wandeling volgt de Camino Francés, de belangrijkste route die deel 
uitmaakt van de H. Jacobsweg, uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed.  
Dit stuk van de Santiago de Compostela pelgrimsroute geeft je de mogelijkheid om de 
Compostela te krijgen, het officiële pelgrimscertificaat van de voltooiing van een epische 
reis.  

 



2 

 

 
Moeilijkheid: 3 
De dagelijkse afstanden zijn van aanzienlijke lengte. Deze tocht is alleen geschikt voor 
ervaren wandelaars met een goede fysieke conditie. Wandeltijd van 4,5 uur tot 7,5 uur. 
Ongeschikt voor kinderen. 
Dagelijkse afstanden liggen tussen 19 km en 28 km met gemiddelde hoogteverschillen. 
Totaal km: 115 km  
 
Deelnemers: vanaf 2 persooon. Alleenreizende op aanvraag 
 
Data 2023: van maart tot half november 
 
Programma in het kort 
Dag 1 aankomst in Sarria 
Dag 2 Sarria - Portomarin (23 km) 
Dag 3 Portomarin – Palas de Rei (25 km) 
Dag 4 Palas de Rei- Ribadiso (26 km) 
Dag 5 Ribadiso – O Pedrouzo /Amenal (22 - 25 km) 
Dag 6 O Pedrouzo / Amenal – Santiago de Compostela (19 - 16 km) 
Dag 7 vrije dag in Santiago 
Dag 8 Einde van de reis 
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Programma dag per dag 
 
Dag 1 Sarria 
Individuele aankomst in Santiago de Compostela en ontmoeting met onze 
vertegenwoordiger op de luchthaven. Transfer naar Sarria en overhandigen van je 
pelgrimskit. 
Sarria was vooral in de middeleeuwen een belangrijk pelgrimscentrum, zoals blijkt uit het 
klooster van La Magdalena en de vele romaanse kerken in de omgeving. De volgende dag 
begint een intens en onvergetelijk avontuur in het hart van Spanje, richting Santiago. 
 
Overnachting met ontbijt in Sarria 
 
Dag 2 Sarria - Portomarín  
Na het ontbijt begint de wandeling langs het pelgrimspad van Sarria naar Portomarìn. Je 
gaan de Rua Maior op en kan stoppen bij de kerk van Santa Mariña om het stempelboekje 
af te laten stempelen, een special reisdocument voor de stempels (sellos) die je op 
verschillende plaatsen van de Camino verzamelt. Met deze referentie krijg je uiteindelijk 
de “Compostela (geloofsbrief)” in Santiago de Compostela. 
De reis is net begonnen, maar er is al veel te zien: de karakteristieke tekens van de 
albergues, de parochiekerk van Salvador, de toren van de oude muur en het klooster van 
Madalena, gesticht in de 12e eeuw als ziekenhuis voor pelgrims. 
De route gaat heuvelaf en gaat een middeleeuwse brug over, dan verder omhoog door een 
bos van eeuwenoude bomen, en je bereikt de kerk van Santiago de Barbadelo, nationaal 
monument sinds 1976 en een van de beste voorbeelden van romaans-Galicische stijl. Je 
passeert Morgade, waar maar één huis is, en doorkruist Ferreiros, een dorpje dat 
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vernoemd is naar de ijzerarbeiders (Ferreiros), omdat pelgrims hier de hoeven van de 
paarden konden bekappen. Er is ook Vilachá, een landelijk boerendorp met de ruïnes van 
het klooster van Loio, de bakermat van de ridders van de orde van Santiago. Ten slotte 
daalt de route af richting de Rio Miño en komt aan in Portomarín, een kleine stad die 
wordt gedomineerd door de indrukwekkende vestingkerk van San Juan. 
Het eerste stuk is ten einde. Moe maar voldaan geniet je van het avondmaal. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in Portomarín. 
Afstand: 23 km  
Niveauverschil: + 300m - 390m 
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 
 
Dag 3 Portomarín -  Palas de Rei  
Met een speciale wens van ‘buen camino’ maakt je je klaar voor de tweede etappe, die 
leidt naar Palas de Rei, dat zijn naam te danken heeft aan een hypothetisch koninklijk 
paleis dat in de buurt was gebouwd. Afscheid van Portomarín en over een 
voetgangersbrug gaat het verder tot Gonzar, dat gevolgd wordt door het plaatsje 
Castromaior, bekend om zijn romaanse kerk naast een beekje, en Lameiros met de kleine 
kapel van San Marcos, genesteld tussen eeuwenoude eiken. Stat Ligonde, sinds 1184 
beschermde de ridders van de Orde van Santiago dit stuk van de route tot Palas de Rei. De 
herberg van dit dorp ontving keizer Karel I en zijn zoon Filips II, de beroemdste pelgrims 
van de 16e eeuw. 
Voor de meer fitte wandelaars is het mogelijk om, met een korte omweg, het klooster van 
Vilar de Donas te bezoeken. Deze kerk is een van de meest typische voorbeelden van de 
Galicische romaanse stijl en hier zijn enkele relikwieën begraven van de ridders van de 
Orde, belast met de bescherming van de route. Voordat de wandeling van vandaag 
beëindigd wordt, kun je de kerk van San Tirso bezoeken. Het ligt aan de ingang van Palas 
de Rei en is een delicaat voorbeeld van een samensmelting van verschillende 
architecturale stijlen, zoals romaans en neoklassiek. Aangekomen bij het hotel wacht een 
heerlijk maal op je.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Palas de Rei. 
Afstand: 25 km  
Niveauverschil: + 380m -170m  
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 
 
Dag 4 Palas de Rei- Ribadiso 
Vandaag wenst een eenvoudig bedevaartsmonument je een goede wandeling terwijl het 
centrum van Palas de Rei verlaten wordt om richting Arzúa te gaan. De Franse route 
verlaat Palas en gaat in de richting van Campo dos Romeiros, een traditionele 
ontmoetingsplaats voor pelgrims, en bereikt het middeleeuwse dorpje Leboreiro. De route 
gaat verder door kleine dorpjes, bossen en over de middeleeuwse brug van Furelos, die de 
pelgrims naar Melide brengt. Deze stad met de beroemde Pulperia Ezequiel heeft een 
belangrijk en rijk religieus en artistiek erfgoed. Bovendien gaat in Melide de "Primitive 
Way" over in de "French Way". 
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Na een aangename pauze vervolgt de route langs onverharde wegen, stenen paden, kleine 
geplaveide straatjes door dorpjes met lichte stijgingen en afdalingen afgewisseld door 
vlakke stukken, eucalyptusbossen en altijd vergezeld van het groene Galicisch platteland.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Ribadiso. 
Afstand: 26 km  
Niveauverschillen: + 100m - 270m 
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld 
 
Dag 5 Ribadiso - O Pedrouzo / Amenal 
In Arzúa gaat de "Northern Way" over in de "French Way". Arzúa staat bekend om zijn 
gastvrijheid en om zijn heerlijke kaas. De kerk van Santiago de Arzúa is een must om te 
bezoeken, een moderne parochietempel waar twee verschillende figuren van de apostel te 
zien zijn:  één beeldt hem af als pelgrim en de ander als een felle matamoros (moordenaar 
van Saracenen). De emotie en spanning blijft stijgen omdat langzaamaan Santiago de 
Compostela dichterbij komt. Ook vandaag weer bossen, kleine dorpjes en veel mooie 
middeleeuwse gebouwen. Vaak zien de dorpen er naamloos uit, maar je weet waar je bent 
als je de mijlpalen bekijkt die de pelgrimsweg markeren. 
Zodra we O ’Pino bereiken, wordt je aangetrokken door een merkwaardig visueel effect: 
dennenbomen die in perfect symmetrische rijen zijn geplant. 
Vandaag gaat de route door delen van intense natuurlijke schoonheid, om de top en de 
beroemde Capilla de Santa Irene te bereiken, en vervolgens het stadje O Pedrouzo. 
Morgen bereikt de route zijn hoogtepunt en zal je een zeer intieme en overweldigende 
ervaring beleven: de aankomst in Santiago de Compostela. 
 
Overnachting met ontbijt en diner in O Pedrouzo /Amenal. 
Afstand: 22 km of 25 km 
Niveauverschillen: + 80m - 190m 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 
 
Dag 6 O Pedrouzo - Santiago de Compostela 
Voordat Santiago bereikt wordt, passeert de route verschillende “historische plaatsen”, 
waaronder Lavacolla en Mount do Gozo, waar een monument is gewijd aan pelgrims. 
Vanaf dit punt kun je de torenspitsen van de kathedraal in Santiago bewonderen. 
Aankomst in het hotel in de vroege namiddag. Je wandelt de stad binnen bij de wijk San 
Lázaro en bereikt de muren van het historische centrum. De Praza Cervantes wordt 
overgestoken en je bereikt Piazza dell'Obradoiro… en dan eindelijk voor je de 
architectonische schoonheid en spirituele kracht van de kathedraal van Santiago. 
De kathedraal werd gebouwd in het jaar 813 (volgens andere versies, 820 of 830), na de 
ontdekking van de relikwieën van apostel Jacobus onder de struik van de berg Libredón. 
Een kluizenaar, geleid door hemelse tekenen, vond ze. De huidige romaanse kathedraal is 
het vierde heilige gebouw dat boven de oude tombe is gebouwd. 
In deze tempel van spiritualiteit bidden pelgrims, bezoeken ze de relikwieën van St. 
James, het museum en archeologische opgravingen, ze klimmen de trap op naar het dak 
om het adembenemende uitzicht te bewonderen en nemen deel aan de aanroeping van de 
apostel. Hier ontvang je de Compostela. In het pelgrimsburo kan de welverdiende 
Compostela verkregen worden.  
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Overnachting met ontbijt en diner in Santiago de Compostela. 
Afstand: 19 km – 16 km 
Niveauverschillen: + 100m - 120m 
Moeilijkheidsgraad: gemakkelijk 
 
Dag 7 Santiago de Compostela - Muxía - Capo Finisterre 
Een vrije dag om Santiago en de "Portico della Gloria" te bezoeken, en om deel te nemen 
aan de pelgrims mis. Je zou ook een excursie naar de kust kunnen overwegen met de bus. 
Je bezoekt Muxía, en zijn "Kerk van A barca", die de stenen boot herdenkt waarmee, 
volgens de traditie, de Maagd Maria naar Spanje kwam om Santiago aan te moedigen in 
zijn missionaire inspanningen. Dit heiligdom ligt op een klif. Een hoogtepunt is Capo 
Fisterra, met zijn magische voorgebergte, waar pelgrims samenkomen en de 
zonsondergang op de Atlantische Oceaan bewonderen vanaf het meest westelijke punt 
van Spanje. Talrijke rotsen van dit voorgebergte worden geassocieerd met religieuze 
legendes.  
 
Overnachting met ontbijt en diner in Santiago. 
 
Dag 8 Einde van de reis 
Na het ontbijt en einde van de reis  
 
Hotels 
Overnachtingen zijn in toeristische accommodaties van goede kwaliteit (Hotels of Pensión 
vanaf * tot *** sterren afhangende van de beschikbaarheid) Alle kamers hebben een eigen 
badkamer. Er kan geboekt worden voor superior hotels (Case Rurale en *** / **** hotels) 
 
Prijzen per persoon 2023:  
In standard hotels 
In tweepersoonskamer € 805   
In eenpersoonskamer € 995 
Alleenreizende: op verzoek 
 
In superior hotels 
Op verzoek  
 
Inbegrepen in de reis: 

 7 nachten in hotels of B&B 
 Ontbijt 
 Transfer van het vliegveld van Santiago naar Sarria  
 6 x diner (in Sarria alleen ontbijt / driegangen diners) 
 Bagagetransport van hotel naar hotel (één koffer p.p. max 20 kg) 
 Routebook in Engels 
  “Pelgrims kit” met gedetailleerde informatie over de route en het stempelboekje  

van de Kathedraal van Santiago  
 Transfer van het hotel in Santiago terug naar het vliegveld van de stad 
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Niet inbegrepen in de reis: 
 De reis naar en van Santiago 
 Verzekering. Een goede medische, annulerings- en bagageverzekering wordt 

aanbevolen 
 Lunch en snacks 
 Toegangskaartjes voor kerken, musea en anders 
 Extra transfers gedurende de wandeling om de route in te korten 
 Persoonlijke extra 
 Alles wat niet vermeld wordt onder “Inbegrepen in de reis” 

 
Extra informatie: 
• Hotellijst en tourinformatie worden 15 dagen voor de startdatum verzonden 
• Ontbijt en diner zijn inbegrepen (In Sarria alleen ontbijt / lunch en andere snacks niet): 3 
gangen. Laat het ons weten als u allergieën voor speciale diëten heeft. 
 
 
 
 

     

 

ECOLOGICO TOURS 
Cantonal 41B / Marmotta B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 


