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Portugal & Spanje – Fietsen langs de Oceaan naar Santiago de 
Compostela 
Een 8-daagse fietsreis vol middeleeuwse juweeltjes, visgerechten en Atlantische 
landschappen 
 

Tour Code: PT01C  

 
 
Op deze tour bezoek je twee prachtige landen in één reis, Portugal en Spanje! 
Op de fiets verken je de betoverende Atlantische kust van Porto, Unesco werelderfgoed, tot 
Santiago de Compostela in Spanje. Het is een route langs traditionele vissershavens waar de beste 
vis en schaaldieren van Europa geproefd kunnen worden. Portugal zal een aangename verrassing 
zijn; de prachtige routes die zijn uitgekozen, gaan door kustdorpen en middeleeuwse steden die 
niet alleen rijk zijn aan romaanse, maar ook aan barokke en neoklassieke architectuur, langs 
zandstranden en volgen gravelpaden door wijngaarden.  
Deze route is een variatie op de traditionele Portugese pelgrimsroute naar Santiago, die pas 
onlangs is goedgekeurd als een officiële Camino de Santiago route, ondanks dat het misschien wel 
de oudste is van alle pelgrimsroutes die naar deze heilige plaats, het graf van de apostel H.Jacob, 
leidt 
Het is mogelijk om verrukkelijke diners met vis en schaaldieren en heerlijke wijnproeverijen in 
zowel Portugal als Spanje bij te wonen. De accommodaties zijn altijd charmante en mooi gelegen 
hotels of een keuze is ook om te slapen in historische en luxe boetiekhotels… de typische 
Paradores, die zich in kastelen en landhuizen bevinden.  
Deze reis is intens en aangenaam, of je nu religieus bent of niet: hij zal je inspireren, fascineren en 
emoties oproepen, wanneer je beseft dat eeuwenlang pelgrims deze route volgde en volharden 
ondanks de vele uitdagingen en moeilijkheden die ze onderweg tegenkwamen. 

De fietstocht begint in Porto, een stad de moeite waard om tijd aan te besteden, maar niet de enige 
interessante stad van deze reis. Op het programma staan Viana do Castelo en Caminha in 
Portugal; Baiona, Pontevedra, Cambados Arousa en Camino de Santiago in Spanje.  
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Periode: Iedere maandag van 01/03/2022 tot 30/11/2022. Op verzoek en met minimum 2 – 3 
personen is met toeslag een andere startdag mogelijk.   
 

Deelnemers: minimum twee personen, alleen reizende op verzoek 
 

Niveau 2:  
De eerste etappes van deze tocht zijn gemakkelijk en grotendeels vlak. Daarna fiets je in een licht 
heuvelachtig landschap met enkele korte niet te zware beklimmingen. De dagelijkse afstanden zijn 
kort en daarom is er de tijd om een pauze in te lassen op interessante punten langs de route en om 
te genieten van de fantastische kust of het platteland van Portugal, of om wat vrije tijd te nemen 
om de Portugese en Spaanse steden te verkennen, de lokale cultuur en lekker eten te ontdekken. 
De dagelijkse afstanden zijn van min. 30 km tot max. 48km per dag. Enige fietservaring is nodig. 
 
Totale km: 241 km 
 
Programma in het kort: 

Dag 1 aankomst in Porto 
Dag 2 Porto - Caminha  (48 km) 
Dag 3 Caminha - Baiona (37,4 km) 
Dag 4 Baiona - Pontevedra (33 km) 
Dag 5 Pontevedra - Cambados (30 km) 
Dag 6 Cambados - Carril (47 km) 
Dag 7 Carril - Santiago de Compostela (46 km) 
Dag 8 Einde reis 
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Programma dag per dag 
                
Dag 1: Porto  

De reis begint in Porto, een stad dat op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat en 
wereldberoemd is om zijn Porto-wijn. Vandaag is er de tijd om de stad te verkennen, een van de 
historische portwijnkelders te bezoeken en de vele eetspecialiteiten te ontdekken die de stad te 
bieden heeft. Wandel door het historische centrum met de middeleeuwse wijk Ribeira aan de 
rivier en ga naar de Dom Luis-brug, met de traditionele Rabelo-boten afgemeerd in de rivier de 
Douro. De stad is vol met monumenten, een echt juweeltje! 
Wanneer voor het optionele Wine Experience-pakket geboekt is, dan is er een begeleid bezoek en 
wijnproeverij aan een historische Port-lodges inbegrepen. 
 
Overnachting met ontbijt in Porto. 
 
Dag 2: van Porto naar Caminha   

Na afscheid genomen te hebben van Porto, fiets je het grootste deel van de dag langs de 
Atlantische Oceaan naar de eindbestemming, het oude pittoreske stadje Caminha. De route gaat 
door de beroemde Vinho Verde wijnstreek vol wijngaarden die een droog witte wijn produceren. 
Fietsen langs de Atlantische Oceaan en door traditionele vissersdorpjes is een bijzondere  
ervaring. Eenmaal in Viana do Castelo wordt de rust van de rit vervangen door de geluiden van 
deze levendige stad aan de monding van de rivier de Lima. Viana dateert uit de Romeinse tijd en 
was later de belangrijkste haven voor het noorden van Iberia, een zeer belangrijke plek tijdens de 

Portugese ontdekkingen in de 16e eeuw.  
 
Overnachting met ontbijt in Caminha.  
 
Afstand: 48 km 
Hoogte: min. 0/ max. 107 m. 
Stijging: + 332m 
Verhard 99% / Onverhard 1% 
  

Hoogteverschillen: 

 
 

Dag 3: Van Caminha naar Baiona 

Vandaag verlaat je Portugal en fietst Spanje binnen. 
De tocht kan begonnen worden door de veerboot over de Minho-rivier te nemen, van Caminha 
naar Spanje, of om een transfer te hebben naar Vila Nova de Cerveira en over de 
Vriendschapsbrug te fietsen die de twee landen met elkaar verbindt. Eenmaal in Galicië volgt de 
route de Atlantische kust, en aan de voet van de bergen Sierra de Argalo en Sierra de la Grova 
passeert het, het charmante en levendige havenstadje Baiona, bekend om zijn verse vis en 
zeeschelpen. Eenmaal aangekomen in Baiona is het leuk om de haven te bezoeken of om langs de 
muren van het indrukwekkende Monterreal Fort te wandelen of gewoon te relaxen en genieten 
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van een prachtige zonsondergang met een drankje en wat tapas in één van de verschillende cafés 
aan de waterkant. 
Het optionele Wine & Dine-arrangement is inclusief een heerlijke Parrillada de Marisco, een 
smakelijke selectie van 7 verschillende soorten zeevruchten, vergezeld van de lokale Galicische 
witte wijn. 
 
Overnachting met ontbijt in Baiona.  
 
Afstand: 39,4 km 
Hoogte: min. 0/ max. 64 m. 
Stijging: + 305m 
Verhard 90% / onverhard 10% 
 
Hoogteverschillen: 
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Dag 4 Van Baiona naar Pontevedra 
Vandaag een heel mooie etappe, die langs de weelderig groene inlandse waterplassen van de Rias 
Bajas gaat. De route gaat noordwaarts door de vallei van de rivier de Louro, door dichte 
dennenbossen en omringd door de magische omgeving van de Galicische heuvels. Onderweg, 
terwijl je verder naar het noorden fietst richting Vilaboa, is er steeds weer een prachtig uitzicht op 
de oceaan. Het vissersdorp Arcade is bekend als de oesterhoofdstad van Galicië. Daarna bereik je 
de oude stad Pontevedra, de eindbestemming van vandaag. Pontevedra is schilderachtig gelegen 
aan de rivier de Lerez en is absoluut een bezoek waard. 
Op de boerenmarkt kun je de lokale kaas kopen, die absoluut heerlijk is. 
 
Overnachting in Pontevedra. 

Afstand: 32 km  
Hoogte: min. 0 / max. 311 m. 
Stijging: +370m 
Verhard: 70% / onverharde weg 30% 
 
Hoogteverschillen: 
 

 
 
 
Dag 5 Van Pontevedra naar Cambados 
Vandaag een fietstocht met adembenemende uitzichten over de Atlantische Oceaan, daarna 
vervolgt de route door bossen en langs de uitgestrekte wijngaarden in de Rias Baixas, het 
wijngebied waar de Albariño, een heerlijke witte wijn wordt geproduceerd. 
Dit gebied is een uitstekende vakantiebestemming dankzij het groen van bossen en de vele 
wijngaarden, het sprankelende blauwe water van de Arousa, de kwaliteitswijnen en niet te 
vergeten heerlijke schaaldieren en vis. Cambados is het einde van de etappe van vandaag: het is 
gelegen nabij de monding van de Arousa. Deze aantrekkelijke Galicische stad de wijnhoofdstad 

van Albariño. De eigenaardige architectuur van de huizen waarvan de gevels bedekt zijn met 
schelpen in de visserswijk van Santo Tomé is zeker een bezoek waard. 
Ook in Cambados (op aanvraag) kan je kiezen voor een viservaring op basis van schelpdieren bij 
een lokale familie van ambachtelijke vissers, die de traditionele vismethode volgen om met de 
hand kokkels en mosselen van de zandbanken te verzamelen. 
Er zijn weer een aantal opties waaruit gekozen kan worden: het wijnproeverijpakket omvat een 
begeleid bezoek en een wijnproeverij bij een bekroonde traditionele wijnmakerij. Het optionele 
Wine & Dine-arrangement is inclusief een heerlijk diner met zeevruchten in een zeer populair 
lokaal restaurant, vergezeld van Albariño-wijn. De chef-kok zal u verrassen met nieuwe, moderne 
manieren om een verscheidenheid aan zeevruchten te bereiden die uw smaakpapillen zullen 
prikkelen. 
 
Overnachting met ontbijt in Cambados. 
Afstand: 30 km  
Hoogte: min. 1m / max. 202 m. 
Stijging: + 277m 
Verhard: 85% / onverharde weg 15% 
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Hoogteverschillen: 

 
 
Dag 6 Van Cambados naar Carril 
De prachtige panoramische route gaat verder door de maritieme en natuurlijke omgeving van de 
monding van de Arousa en verlaat Cambados langs zeewatermolens tot de brug die naar Illa de 
Arousa leidt, een betoverend schiereiland met vissersdorpjes omgeven door prachtige stranden en 
het natuurpark Carreirón, een vogelreservaat. 
De bestemming van vandaag is het vissersdorp Carril, beroemd om zijn mosselen en vele 
restaurants die heerlijke zeevruchten of tapas serveren. Er is tijd genoeg om te baden en te 
genieten op de ongerepte witte zandstranden rond de stad of huur een kajak of boot en vaar naar 
het kleine eiland Cortegada, dat voor de kust van Carril ligt (niet inbegrepen). Het eiland is 
bekend om zijn grote laurierbos, eeuwenoude bomen die liefhebbers van over de hele wereld 
aantrekken. 
Als alternatief kun je ook een boottocht van een uur maken over de monding van de Arousa, waar 
de drijvende houten platforms zijn die worden gebruikt om mosselen te kweken. Een 
mosselproeverij met witte wijn aan boord is inbegrepen. Deze cruise vaart van juni tot half 
oktober en vertrekt dagelijks om 12.30 uur en 17.00 uur vanuit de haven van Vilanova. Deze dag is 
vol opties, maar ... wat je ook kiest, vergeet de camera niet, want er is overal veel te zien en te 
fotograferen! 
 
Overnachting met ontbijt in Carril. 
Afstand: 47 km  
Hoogte: min. 0 / max. 38 m. 
Stijging: + 305m 
Verhard: 90% / onverharde weg 10% 
 
Hoogteverschillen: 
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Dag 7 Van Carril naar Santiago de Compostela 
Vandaag het hoogtepunt van de reis, Santiago de Compostela, een belangrijke christelijk heilige 
stad, de rustplaats van de relikwieën van de apostel Sint Jacob, patroonheilige van Spanje. De 
route verlaat Carril en gaat door een groen landschap dat rijk is aan bossen en wetlands. Je fietst 
langs Padrón, een leuk stadje aan de oevers van de rivier de Sar. Volgens de legende werd het 
lichaam van de H.Jacob vanuit Jeruzalem naar hier per boot vervoerd. Pas laat in de 9e eeuw 
beweerde de plaatselijke bisschop de begraafplaats van deze heilige ontdekt te hebben, in een 
plaats genaamd Compostela, dat al snel een religieus pelgrimsoord werd. Santiago binnen 
fietsend, voel je meteen de opwinding en de emotie die alle pelgrims doorstroomt als ze de 
prachtige kathedraal naderen. Een bezoek aan deze oude, historische stad begint bij deze kerk de 
indrukwekkende Pórtica de la Gloria. Let op de schoonheid van de verschillende architectonische 
bouwstijlen langs de middeleeuwse geplaveide straten en de pleinen Obradoiro, Quintana en O 
Toural. Toeristen en bezoekers hebben altijd genoten van deze levendige universiteitsstad. 
 
Overnachting in Santiago de Compostela 
Afstand: 46 km 
Hoogte: min. 0 / max. 263 m. 
Stijging: + 305m 
Verhard: 95% / onverharde weg 5% 
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Hoogteverschillen: 

 
 
Dag 8 Einde reis na het ontbijt 

Transfer naar Porto vliegveld of stadscentrum.  
 
 

Hotels: *** en **** hotels  
Dan is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor de optie met 4 nachten in "Paradores" (met 
toeslag), de suggestieve traditionele accommodaties gelegen in kastelen, landhuizen en statige 
huizen, beroemd om de hoge normen van hun gastvrijheid en om hun uitstekende traditionele 
keuken.  
 
Fietsen: 
Hybride fietsen en E-bikes.  Hybrid fietsen met bagagerek, fietstas en helm; stuurtas (een per 
kamer), slot (een per twee fietsen). 
 
Prijzen 2022 per persoon  

(standard hotels - 2 tot 5 personen*) 
 
Middenseizoen  

01/03/2022 tot 30/04/2022 
01/10/2022 tot 30/11/2022 
 
In tweepersoonskamer € 895,00 
In eenpersoonskamer € 1.170,00 
 
Hoogseizoen 

01/05/2022 tot 30/09/2022  
In tweepersoonskamer € 1050,00 
In eenpersoonskamer € 1.295,00  
 
Prijzen 2022 per persoon  

(hotels en 4 nachten in Paradores: 2 tot 5 personen*) 
 
Middenseizoen  

01/03/2022 tot 30/04/2022 
01/10/2022 tot 30/11/2022 
 
In tweepersoonskamer € 1.190,00 
In eenpersoonskamer € 1.550,00 
 
Hoogseizoen 

01/05/2022 tot 30/09/2022  
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In tweepersoonskamer € 1.335,00 
In eenpersoonskamer € 1.750,00  
 
* kortingen voor groepen van 6 tot 10 personen, prijs op verzoek 
 
 
Inbegrepen in de reis 

 7 nachten met ontbijt in de gekozen hotelcategorie  
 Bagagetransport 
 Transfer van en naar Porto vliegveld per auto of minibus 
 Hybride fietsen  (e-bike met toeslag) 

 Per boeking: GPS met tracks een road book met gedetailleerde informatie, Eerste hulp kit, 
reparatie kit, pomp, extra binnenband en pre-paid mobiele telefoon. Wij raden aan om zelf 
een helm mee te nemen, hoewel ze gratis op verzoek beschikbaar zijn. U kunt ook voor een 
nieuwe helm boeken € 55,00 per helm 

 Stalling bij de hotels 
 Lokale assistentie 

 
 
Not inbegrepen in de reis 

 gids en volgauto (prijs op verzoek) 

 Maaltijden, wijnproeverijen en kookervaringen (optioneel) 

 E-Bike toeslag (optioneel / € 95) 

 Speciale Align Helm 

 Reisverzekering, die wij aanraden  

 Programma opties, as indicated 

 transfers van en naar vliegveld/proto vanuit de andere steden 

 Alles wat niet vermeld is onder ‘Inbegrepen in de reis’ 
 
 
Extra’s en toeslagen 
 
Wijnproeverijpakket: 2 wijnproeverijen en begeleid bezoek van wijnbedrijf: € 38 p.p.  

Inbegrepen: 
Dag 1 – Begeleid bezoek en wijnproeverij in Porto* 
Dag 5 - Begeleid bezoek en wijnproeverij in Cambados 
 
*alleen voor klanten die vroeg in Porto aankomen: het laatst mogelijke bezoek is om 17.45 en 
hangt af van de beschikbaarheid 
 
Wine & Dine-pakket met 2 diners: € 90 p.p.  

Inbegrepen: 
Dag 3 - Speciaal diner in een typisch Spaans restaurant in Baiona, driegangen menu & wijnen  
Day 5 - Speciaal visdiner in een Galicisch restaurant, met drie voorafjes, een hoofdmenu en een 
dessert, in Cambados 
 

Opmerking: Alle aanvullende activiteiten, inclusief wijnproeverijen, vinden plaats aan het einde 
van de dag, nadat de fietsers op hun bestemming zijn aangekomen.  
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Picknick pakket: € 85 

6 lichte lunches om mee te nemen tijdens de fietstocht 
 
Toeslag voor het starten op een andere dag dan Maandag: € 90 p.p. (2 of 3 personen). 
 

E-Bike toeslag: € 95 per fiets, 6 dagen (op verzoek, want e-bikes zijn beperkt) 
 

Extra transfer van en naar Porto stad of vliegveld: € 40 (3 personen) 
Elke keer dat een luchthaventransfer niet rechtstreeks is, wordt een extra toeslag in rekening 
gebracht: 
Transfer IN: van de luchthaven van Porto naar het stadscentrum van Porto  
Transfer UIT van Santiago de Compostela naar de luchthaven van Porto of het stadscentrum van 
Porto. Voor alle transfers naar andere locaties wordt op verzoek een vergoeding in rekening 
gebracht. 
 
Hoe te bereiken 
Start /Einde: Porto/Santiago de Compostela 
 
Per vliegtuig: 
Airport of Porto 
Airport of Santiago de Compostela 
 

 
Nuttige informatie 

Portugal 
Portugal 
Porto 
Porto 
Weer in Portugal 
Weer in Spanje 
Spanje 
Spanje 
Porto 
Santiago de Compostela 
 
 
 

     

 

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

   

https://www.aeroportoporto.pt/en/opo/home
http://www.aena.es/en/santiago-airport/index.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://www.reisroutes.be/blog/portugal/top-bezienswaardigheden-portugal/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Porto_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Porto_(stad)
https://www.visitportugal.com/nl/content/enkele-dagen-in-porto
https://www.weerplaza.nl/wereldweer/europa/portugal/
https://www.weerplaza.nl/wereldweer/europa/portugal/
https://www.weerplaza.nl/wereldweer/europa/spanje/
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies
https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/spanje/reizen/reisadvies
https://www.visitportugal.com/nl/content/enkele-dagen-in-porto
https://www.visitportugal.com/nl/content/enkele-dagen-in-porto
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html

