
Altijd al een keer willen lopen naar Santiago de Compostela ? 

                         -   50+ single (wandel-) vakantie  -  11 dagen  -  

Heb je altijd al eens de caminho naar Santiago de Compostela willen lopen? Maar je ziet op tegen de 

lange etappes en het verblijf in eenvoudige hostels.  En eigenlijk heb je ook weer geen maand de tijd om de 

hele caminho te lopen. Ook wil je iets meer zien buiten de wandelroute om.   

Dan is deze wandelreis geknipt voor je.  Met iets meer comfort en gemak onderweg kun je de caminho 

als een echte pelgrim ervaren. Je loopt tijdens deze 11 daagse wandelvakantie de ‘Portugese caminho’ , 

ook bekend als de ‘Central Way of St. James’.   

           

We starten in Ponte de Lima en wandelen in totaal 155 kilometer verdeeld over acht goed en eenvoudig te 

lopen etappes van gemiddeld 20 km. Na afloop van de wandeltocht reizen we terug naar Porto en is er nog 

een laatste dag met een vrij programma om deze schitterende stad te ontdekken.  

Wandelgraad:  Gemiddeld wandel je zo’n vijf tot zes uur per dag en wordt er regelmatig pauze genomen 

om wat te eten of drinken en te genieten van de mooie omgeving. Je wandelt met een lichte dagrugzak. Je 

bagage wordt elke dag separaat naar het volgende hotel gebracht. 

Samen of alleen wandelen:  Daar het wandelen van de pelgrimsroute ook bedoeld is als een stukje 

bezinning en om dichter bij jezelf te komen, ben je vrij om te kiezen of je gezellig met de groep mee 

wandelt of dat je kiest voor een dag(-deel) alleen of in een kleine groep om in stilte wandelend te genieten 

van de prachtige omgeving. Na afloop van de wandeltocht reizen we terug naar Porto en is er nog een 

laatste dag met een vrij programma om deze schitterende stad te ontdekken. 

Voor wie is de reis geschikt:  Deze wandelvakantie is voor iedereen die van wandelen houdt en beschikt 

over een goede basisconditie. De wandelingen zijn licht tot middelzwaar, overwegend vlak met hier en daar 

een lichte tot   pittige helling.  

          

 

 



Vervolg 2 van “Wandelen naar Santiago de Compostela”    

Vlucht- en reisschema (onder voorbehoud):    

Heenvlucht   :  Amsterdam-Porto HV 6001 (Transavia ) 06.05 - 07.50 uur                                                      

Terugvlucht  : Porto-Amsterdam HV 6004  (Transavia)  20.55 - 00.30 uur 

Transfertijd luchthaven Porto – Ponte de Lima ± 1 uur en 15 minuten  (Porto Centrum 20 minuten).  

Wanneer je wilt kun je de andere deelnemers van deze reis op Schiphol al ontmoeten om vervolgens 

samen te reizen. Het juiste tijdstip en verzamelpunt zal in de reisinformatie staan, die je ongeveer drie 

weken voor vertrek per mail toegestuurd krijgt. 

Accommodaties.  De overnachtingen zijn in comfortabele 3- en 4-sterren accommodaties, variërend van 

een middelgroot hotel in een stad(je) tot een landelijk gelegen boutique hotel met slechts enkele kamers. 

De kamers zijn van alle comfort voorzien en beschikken vaak over een badkamer met bad, zodat je na een 

wandeldag heerlijk kunt ontspannen.  

Verzorging. Tijdens de gehele reis is het ontbijt in de verschillende hotels inbegrepen, zodat je je 

wandeldag met een goed gevulde maag kunt beginnen. De lunches zijn niet inbegrepen, maar langs de 

gehele caminho zijn er voldoende eetgelegenheden in de plaatsjes waar je doorheen komt. Uiteraard kun 

je ook een broodje of iets dergelijks halen en lekker picknicken in de natuur. Voor een heerlijk diner kun je 

terecht in de accommodatie waar je overnacht of in de directe omgeving. Er volop gezellige restaurants 

waar je voor zo'n 20 euro per persoon kunt genieten van een hapje en een drankje. 

Wandelprogramma – van dag tot dag.  Zie overzicht.   

PRIJSINFORMATIE                       

Reissom per persoon  € 1290   

Inbegrepen:         Niet inbegrepen: 

• Vliegreis Amsterdam – Porto  v.v.    Toeslag eenpersoonskamer € 240 (op aanvraag)  

• Ruimbagage van 15 kg      Overige maaltijden en drankjes  

• Luchthavenbelasting     Reserveringskosten € 49,50   

• Transfer luchthaven – hotel v.v.                                           Reis- en annuleringsverzekering 

• Overnachtingen in tweepersoonskamer     

• Ontbijt in ***(*) hotels     Overige informatie:   

• Lokaal vervoer + separaat bagage (15 kg)  Paspoort/ID geldig t/m laatste dag van de reis    

• Pelgrimset (paspoort – schelp – routeboek)                      De groep bestaat uit 4 – 12 personen.  

• NL Reisleiding (wandelt mee)                                                                                

      
 

                                                                                                          * * * * *    
             Uitvoerend verantwoordelijke :   NJOY 50+ Single Reizen – Hilversum    


