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Groepsreis 10-daagse wandelvakantie  
naar Santiago de Compostela 
 
Wandelen langs de camino is zoveel anders dan 
een andere wandeltocht. Het is een wandeling vol 
bijzondere ontmoetingen, uitzonderlijke 
belevenissen, persoonlijke doelen en vooral veel 
emotionele momenten. Op de camino ben je nooit 
alleen alhoewel je misschien alleen op stap bent. 
Tijdens die momenten dat je met de groep samen 
bent, zoals op het einde van een wandeltocht of 
bij het ontbijt, diner, kan je ervaringen delen.  
 
De leden van je reisgroep ken je al van voor het 
vertrek door de drie activiteiten vooraf in België. 
En dat maakt deze tocht nog aangenamer, 
gezelliger, boeiender en meer realiseerbaar. Je 
staat er echt niet alleen voor. Geert zorgt voor alle praktische zaken en is steeds bereikbaar, 24/7. 
Zo kan je zich concentreren op het wandelen en ten volle genieten van deze unieke wandelvakantie 
naar Santiago de Compostela. 
 
Kijk hier naar zo’n uniek beleefmoment op een camino. 
 
Deze wandelvakantie brengt je naar de 
mooie kustlijn van Galicië. Je wandelt 
langs de Camino Portugués van Vigo 
naar Santiago de Compostela. Omdat 
we vanaf Pontevedra de ‘Spirituele 
route’ volgen stap je drie dagen langs 
de ruwe kusten van Galicië. Het is 
veruit de mooiste wandelroute naar 
Compostela. 
 
Logeren doe je in 4* hotels in het 
centrum van de steden Vigo, 
Pontevedra en Cambados. De laatste 
nachten verblijf je aan de rand van 
Santiago de Compostela (gratis transfer naar centrum). Zo kan je partner ook meereizen zonder zich te 
vervelen. Bovendien zorgt Geert ervoor dat je partner je kan opwachten op het einde van elke wandeldag.  
 
Er zijn 7 wandeldagen met een gemiddelde van 20 km per dag. Je wandelt op eigen tempo. De route is goed 
bewegwijzerd en je kan het traject ook volgen op een app en op papier. Er zijn verschillende transfertijden 
naar de vertrekplaats en naar het hotel. Lees het volledige programma onderaan deze pagina. 
 
Vanaf Zaventem is er Nederlandstalige begeleiding (Geert). Ter plaatse maakt Geert je wegwijs in de 
steden waar je verblijft, regelt het bagagetransport tussen de hotels, coördineert de transfers naar 
vertrekplaats en terug naar hotel, geeft je informatie over de wandeltrajecten, geeft bijstand tijdens de 
wandelingen en is 24/7 bereikbaar.  
 
Voor een optimale voorbereiding is er in de maand februari een infoavond inclusief diner (inbegrepen). Je 
krijgt er heel wat tips over voorbereiding en de wandeltochten. Zo’n 4 à 6 weken voor afreis kan je deelnemen 
aan twee wandeldagen met Geert in Vlaanderen om te testen hoever je voorbereiding staat. 
 
Kijk hier naar een impressievideo van een tocht tussen Pontevedra en Santiago de Compostela (juni ’22). 

  

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://vimeo.com/772726062
https://vimeo.com/749036781
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Inbegrepen: 
We leveren jullie een totaalpakket waardoor jullie zich kunnen concentreren op het wandelen: 
 

• 9 nachten in 4* hotels in het centrum van Vigo, Pontevedra (afreis 21/06: 3* hotel), 
Cambados en aan de rand van Santiago de Compostela 

• 9x ontbijtbuffet 
• 3x 3-gangendiner (1x in de Parador, 2x in Santiago de Compostela) 
• informatie op papier en via een app over de wandeltrajecten 
• ondersteuning door de begeleiding tijdens de wandeling en om je Compostela te bekomen 
• alle transfers per privé minibus: van de luchthaven naar het hotel in Vigo, van het hotel 

naar de start van de wandeling, van einde wandeltraject terug naar het hotel en van 
Santiago de Compostela naar de luchthaven 

• bagagetransport tussen de verschillende hotels 
• vlucht Brussel-Porto h/t met Brussels Airlines 
• Nederlandstalige begeleiding vanaf de check-in op Zaventem tot aankomst in Zaventem 
• voorbereiding in België met een infoavond inclusief diner en twee georganiseerde 

wandeldagen in het voorjaar in Vlaamse heuvels (Limburg en Oost-Vlaanderen) 
 
Geldigheid: Prijs per persoon op basis van een standaard 2-persoonskamer 
 
Vertrek op donderdag 08/06/23 en terugreis op zaterdag 17/06/23: VOLZET 
Vertrek op woensdag 21/06/23 en terugreis op vrijdag 30/06/23: VOLZET  
Vertrek op maandag 03/07/23 en terugreis op woensdag 12/07/23: VOLZET 
 
Groepsreis met Nederlandstalige begeleider. 
Het aantal plaatsen is beperkt tot maximum 24 personen. Op = op! 
 
Vluchturen (onder voorbehoud): 
Brussel-Porto 10u30 - 12u05 
Porto-Brussel 12u55 - 16u15 
inclusief 23 kg ruimbagage per persoon 
 
Schrijf je nu in op de interesselijst reizen 2024 en de infodag in sept. '23. 
 

 

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://forms.gle/BfhU3Xxdsr5gDj4s7
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Onze hotels 
 
Het zijn allemaal 4* hotels.  
2 nachten in het Hotel Sercotel Bahía de Vigo **** 
(centrum Vigo) 
2 nachten in het Hotel Galicia Palace **** 
(centrum Pontevedra), afreis 21/06 in het Hotel 
Rias Bajas *** (ook in het hart van Pontevedra) 
3 nachten in de Parador de Cambados **** 
(centrum Cambados) 
2 nachten in Gran Hotel Los Abetos **** (rand van 
Santiago de Compostela, gratis transferbus naar 
centrum h/t) 
 
De hotels van Cambados en Santiago de 
Compostela hebben een groot buitenzwembad 
met ligweide. Alle hotels hebben een eigen 
restaurant maar er zijn ook heel wat eetgelegenheden in de omgeving. De kamers zijn allemaal uitgerust met 
een badkamer, toilet, airco, gratis WiFi, TV en een frigo of minibar. 
 
Maaltijden: je verblijft in kamer en ontbijt, behalve in Santiago de Compostela waar je in half pension verblijft. 
In de Parador van Cambados is 1x een diner inbegrepen. Indien je de transferbus neemt naar de start van 
de wandeling voor je ontbijt dan kan je een ontbijtbox vragen (dag voordien aanvragen aan receptie of bij 
Geert). 
 
Individueel reizen in groep 
 
Dit is een groepsreis met max. 24 deelnemers waar je geniet van totale individuele vrijheid. De wandeling 
maak je op eigen tempo, individueel of met anderen. De wandelroutes zijn goed bewegwijzerd en je hebt 
ondersteuning van een app en van een papieren reisgids met tekst en kaarten. ‘s Morgens zijn er twee 
transfers voorzien naar de vertrekplaats. Op het einde van het wandeltraject zijn er opnieuw meerdere 
momenten voorzien om je naar het hotel te brengen. Zo moet je niet tegen de klok wandelen en kan je het 
rustig aan doen. 
 
Niet-wandelaars 
 
We logeren telkens in het centrum van een stad zodat de medereizigers die de wandelingen niet meelopen 
zich niet zullen vervelen. De hotels in Cambados en Santiago beschikken bovendien beiden over een 
zwembad. Geert zorgt er ook voor dat jullie aanwezig kunnen zijn wanneer de wandelaar aankomt op het 
einde van zijn of haar wandeldag. En uiteraard wachten jullie de wandelaars op aan de poort bij aankomst in 
Santiago de Compostela. Van elke stad krijg je een gidsje (papier) met alle bezienswaardigheden en info. 
 
Behalen van een compostela 
 
Wandelaars moeten minimaal 100 km gestapt hebben naar Santiago de Compostela om een compostela te 
bekomen. Dit is een officieel certificaat af te halen in het Pelgrimsbureau in Santiago de Compostela. 
Hiervoor moet je als wandelaar twee stempels per dag laten plaatsen in je stempelboekje. Geert zal je 
zeggen hoe je een stempelboekje kan bekomen bij vertrek in Vigo en zal ook zeggen waar je de stempels bij 
elk traject langs de Camino Portugués kunt krijgen. 
 
De wandeltrajecten 
 
De wandelroute van Vigo naar Santiago de Compostela loopt over een afstand van in totaal 140 km. Ze is 
ingedeeld in 7 wandeldagen met afstanden tussen 13 en 24 km. De wandeldag start telkens waar je de dag 
voordien bent geëindigd. Er is dus telkens een transfer met onze bus tussen het hotel en de start- en 
eindplaats van het wandeltraject. Die transfers variëren tussen de 15 en 40 minuten. Elke wandeling eindigt 
op een plaats waar er horeca aanwezig is voor een hapje en een drankje. 
 
 

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.hotelbahiadevigo.com/
https://www.galiciapalace.com/
https://www.hotelriasbajas.com/es/
https://www.hotelriasbajas.com/es/
https://paradores.es/es/parador-de-cambados
https://granhotellosabetos.com/
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Programma: 
 
Dag 1: Heenreis 
Heenvlucht in de voormiddag. Transfer (2 uur) naar Vigo. Verblijf in Sercotel Hotel Bahía de Vigo **** 
gelegen aan de jachthaven in het hart van Vigo. Je verblijft 2 nachten in dit hotel. Ruime kamers van ca. 30 
m². Het hotel heeft ook een restaurant met lokale gerechten. Na installatie krijg je een rondleiding van Geert 
in de stad. 
 
Dag 2 t/m 8: zeven wandeldagen, het programma met alle details zie verder in deze brochure. 
 
Dag 9: Santiago de Compostela 
In de voormiddag neemt Geert jullie mee naar het Pelgrimsbureau voor het ophalen van de compostela. 
Daarna volgt een rondleiding in de stad en bezoek aan de kathedraal. Je krijgt allerlei tips mee wat je zoal 
kan bezoeken in de namiddag. Transfer hotel – centrum – hotel is met het gratis busje van het hotel. 
 
Dag 10: Terugreis 
Na het ontbijtbuffet vertrekken we naar de luchthaven van Porto met onze transferbus (2u30). De vlucht is 
voorzien net na de middag, aankomst in Brussel rond 16u15. 
 
 
Veel gestelde vragen: 
 
Wat als je veel vroeger aankomt dan de transfer naar het hotel is voorzien? 
Wat als je te laat zal aankomen om de transferbus te nemen naar het hotel? 

Eindigt je meer dan 1u30 vroeger dan de transfer is voorzien dan bel je naar Geert en die regelt een 
vroegere transfer. Als je merkt dat je te laat zal aankomen verwittig dan ook Geert op tijd zodat hij nog 
een latere transfer kan regelen. 

Wat als een moeilijke beklimming te zwaar is voor jou? 
Bij de start van de moeilijkste zones (op het einde van etappe 1 en 3) is er een afspraakplaats waar je 
kan opgehaald worden en verder op de route afgezet worden, op het einde van die zware hellingen. 
Vermits de totale afstand 145 km bedraagt en deze afkorting totaal ongeveer 9 km is, kan je toch een 
compostela halen. Die moeilijke zones liggen telkens op het einde van een wandeldag en bij hoge 
temperaturen is het beter voorzichtig te zijn dan te moeten opgeven. 
 

Welke wandelschoenen zijn vereist en zijn wandelsticks aan te bevelen? 
Wandelschoenen type A zijn voldoende, als ze een stevige zool hebben. Moeilijke ondergronden 
komen zelden voor. Belangrijk is dat je al minstens honderd kilometer gewandeld hebt met deze 
schoenen. Meer informatie en tips krijg je tijdens de infoavond. Wandelsticks zijn echt wel een 
belangrijke hulp tijdens 4 van de 7 wandeldagen. Zorg ervoor dat er op de punt een rubbervoetje zit 
want je hebt de wandelsticks het meest nodig bij stevige ondergrond. 
  

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
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Overzichtskaart met de 7 etappes 
Wens je de route meer in detail te bekijken op Google Maps, klik dan hier. 

 
 

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing


 

Reizen georganiseerd door Holidayline NV – lic. 1615 in samenwerking met Euroreizen.be en 
Reisroutes. Wandelvakanties, excursiereizen en citytrips met Nederlandstalige begeleiding.  
European Travel Experiences CommV - Aarseleweg 33 - 9800 Deinze – BTW BE0787.234.677 
Tel. +32 (0)472 77 33 96 - www.metgeertopreis.be - geert@metgeertopreis.be 

Etappe 1: Vigo - Arcade 
 
De eerste wandeldag start vanaf het hotel in Vigo. Je vertrekt op het moment dat je het best past. De 
wandeling eindigt in Arcade. Transfer om 16u. naar het hotel in Vigo. 
 
Afstand: 25 km (paden: 11 km, kleine wegen: 14 km, grote wegen: 1 km) 
 
Hoogteprofiel: 340 m stijgen, 420 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier 
 

 
  

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing
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Etappe 2: Arcade - Pontevedra 
 
Na het ontbijtbuffet is er een transfer voorzien om 9u. naar Arcade om de wandeling te starten. Vandaag is 
het een rustige wandeling van 13 km. De wandeling eindigt bij ons volgende hotel in Pontevedra. Geert heeft 
ondertussen gezorgd dat je bagage in dit hotel is gebracht. In de late namiddag krijg je een rondleiding in 
deze stad. Je verblijft 2 nachten in het hotel Galicia Palace **** (afreis 21/06: Hotel Rias Bajas ***). Beide 
hotels liggen werkelijk in het hart van de stad. De tweepersoonskamers zijn 22 m² groot. 
 
Afstand: 13 km (paden: 9 km, kleine wegen: 4 km) 
 
Hoogteprofiel: 180 m stijgen, 160 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier  
 

  

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing
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Etappe 3: Pontevedra – Caroi (Mosteiro Armenteira) 
 
Deze wandeling start vanaf het hotel in Pontevedra, je hebt dus vrije keuze wanneer je opnieuw de 
wandelschoenen aantrekt. Het is de zwaarste wandeldag van deze wandelvakantie. De hoogtemeters liggen 
vooral in het laatste derde. Kort na het verlaten van Pontevedra start je met de variante, de ‘spirituele route’ 
die je langs de mooiste kusten van Galicië brengt.  
 
De wandeling eindigt in Caroi, bij een klooster, transfer om 16u. naar het hotel in Pontevedra. Ook vroeger of 
later kunnen er transfers voorzien worden. Je kan dus rustig op eigen tempo deze tocht maken en Geert is 
steeds bereikbaar voor als je niet meer verder kan. 
 
Afstand: 21 km (paden: 10 km, kleine wegen: 11 km) 
 
Hoogteprofiel: 620 m stijgen, 360 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier  
 

 
  

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing


 

Reizen georganiseerd door Holidayline NV – lic. 1615 in samenwerking met Euroreizen.be en 
Reisroutes. Wandelvakanties, excursiereizen en citytrips met Nederlandstalige begeleiding.  
European Travel Experiences CommV - Aarseleweg 33 - 9800 Deinze – BTW BE0787.234.677 
Tel. +32 (0)472 77 33 96 - www.metgeertopreis.be - geert@metgeertopreis.be 

Etappe 4: Caroi (Mosteiro Armenteira) – Vilanova de Arousa 
 
Transfer om 7u. en 9u. naar Caroi waar je gisteren bent gestopt. Er staan 24 km op het programma maar er 
zijn weinig hellingen (160 m. klimmen, 420 m. dalen). De start (afdaling) brengt je langs een heel mooi stukje 
natuur, je wandelt langs een riviertje naar zeeniveau. Einde van de wandeling in Vilanova de Arousa.  
 
De transferbus brengt je dan om 14u. en 16u. naar ons volgende hotel in Cambados, een gezellig kuststadje 
met veel restaurants. Je logeert er 3 nachten in het Hotel Parador de Cambados ****, in een mooie kamer 
van ca. 25 m². Het hotel ligt pal in het centrum en aan de kustlijn, het strandje ligt op 300 meter. Deze avond 
is het diner inbegrepen. Het is een prachtig hotel met groot buitenzwembad (zout water) en ligweide. In de 
late namiddag maakt Geert je wegwijs in Cambados. 
 
Afstand: 24 km (paden: 14 km, kleine wegen: 10 km) 
 
Hoogteprofiel: 160 m stijgen, 420 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier  
 

 

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing
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Etappe 5: Vilanova de Arousa - Catoira 
 
Transfer om 7u. en 9u. naar Vilanova de Arousa voor een wandeling van 21 km. Het is een wandeling die vrij 
vlot en snel verloopt. Daarna transfer om 15u. naar het hotel in Cambados. Wellicht is er nog tijd over om het 
stadje te verkennen, de spieren te ontspannen in het zwembad of te genieten van de rust op de mooie 
binnenplaats van het hotel. 
 
Afstand: 21 km (paden: 6 km, kleine wegen: 13 km, grote wegen: 2 km) 
 
Hoogteprofiel: 170 m stijgen, 160 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier  
 

 

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing
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Etappe 6: Catoira - Padron 
 
Transfer om 7u. en 9u. naar Catoira. Vandaag verlaat je de ‘spirituele route’ en kom je op de hoofdroute van 
de Camino Portugués terecht. Het zal dus nu terug drukker worden op de wandelwegen. Eindigen doe je 
een eindje voorbij het centrum van Padrón bij een unieke kerk. Transfer naar het hotel in Cambados om 14u. 
en 16u.. 
 
Afstand: 22 km (paden: 7 km, kleine wegen: 14 km, grote wegen: 1 km) 
 
Hoogteprofiel: 140 m stijgen, 110 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier  
 

 

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing
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Etappe 7: Padron – Santiago de Compostela 
 
Na het ontbijtbuffet vertrek met de transferbus (9u.) naar de startplaats van de wandeling in Padrón. 
Vandaag volgt een hoogtepunt, de aankomst op het plein voor de kathedraal in Santiago de Compostela. 
Eerst is er een tocht van 19 km. De hoogtemeters zal je niet meer voelen. Alle wandelaars zuigen je als het 
ware mee naar dat einddoel. De niet-wandelaars zullen je opwachten op het plein.  
 
Ondertussen staat je bagage in het hotel in Santiago de Compostela. Je verblijft twee nachten in het Gran 
Hotel Los Abetos ****, in een mooie kamer van ca. 25 m², gelegen op een heuvel aan de rand van de stad. 
Er is een gratis transferbusje van het hotel naar het centrum en omgekeerd. Je verblijft er beide nachten in 
half pension. Er is een groot zwembad in de tuin. 
 
Afstand: 19 km (paden: 4 km, kleine wegen: 15 km) 
 
Hoogteprofiel: 380 m stijgen, 170 m dalen 

 
Route: meer in detail? klik dan hier  
 

 
 
  

http://www.metgeertopreis.be/
mailto:geert@metgeertopreis.be
https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1pz_l4Xml9tVkdWTS3bPi7ppd__-qV8Q&usp=sharing
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Pelgrimstocht naar Santiago de Compostela 
 
De Heilige St-Jacob  
Velen stellen zich wellicht de vraag waarom die 
heilige zo bekend is. St-Jacob was een van de 
apostelen van Jezus, beter bekend als de apostel 
Jacobus en is slechts de tweede apostel waarvan er 
lichamelijke resten zijn teruggevonden. Hij zou 
gestorven zijn in het jaar 44 van onze jaartelling. 
Zijn lichaam zou op een schip gelegd zijn dat dan op 
zijn beurt aangespoeld is in Noord-Spanje. Zijn 
lichaam werd tenslotte begraven op een 25ste juli, 
dat is nu de feestdag van deze heilige. De 
begraafplaats geraakte in de vergetelheid omdat 
het Iberisch schiereiland - Spanje bestond toen nog 
niet - bezet was door de Moren. Pas in de 9de eeuw 
werd zijn graf ontdekt op een ogenblik dat Galicië 
nog steeds bezet was door de Moren. Deze regio kwam algauw terug in katholieke handen en er werd een basiliek 
gebouwd op de plaats van zijn graf. 
 
Wat betekent Santiago de Compostela? 
St-Jacob betekent in het Spaans 'Santiago' en 'Compostela' zou een afgeleide zijn van begraafplaats. Vandaar de naam 
Santiago de Compostela. Eerst was er de basiliek en later werd er een stad rond gebouwd die de naam Santiago de 
Compostela draagt. 
 
Santiago, patroonheilige van Spanje 
De periode van de blootlegging van het graf van Santiago was een ommekeer in de strijd tegen de Moren, beter bekend 
als de Reconquista. De verering van deze heilige steeg nog toen deze een bovenmenselijke daad stelde tijdens een 
hevige veldslag waarbij de katholieken aan het verliezen waren. Op dat ogenblik daalde Santiago uit de hemel neer, 
gezeten op een paard en hakte met zijn zwaard de Moren in de pan. Dat moet halfweg de 9de eeuw gebeurt zijn, het 
heeft dan nog meer dan 500 jaar geduurd vooraleer alle Moren van het Iberisch schiereiland verdreven waren. Toch 
werd dit aanzien als een keerpunt omdat de Spanjaarden zich pas toen begonnen te verzetten tegen de Moren. Vandaar 
dat Santiago of St-Jacob de patroonheilige van Spanje geworden is met als feestdag de 25ste juli. 
 
Er werd een basiliek gebouwd na dit voorval op de vindplaats van Santiago zijn graf. Eerst trokken Spanjaarden massaal 
op bedevaart naar deze plaats, later bedevaarders vanuit heel Europa.  
 
Wat is de betekenis van die zeeschelp? 
Hoe meer boeken je over Santiago de Compostela leest hoe meer versies je krijgt van de betekenis van die zeeschelp. 
Het meest voorkomende verhaal is dat het lichaam van Santiago in zijn graf bedekt was met dit type van schelp. Een 
ander verhaal is dat van een mirakuleuze redding van een drenkeling door Santiago. Toen die uit het water kwam zou 
hij bedekt geweest zijn met dat soort schelpen.  
 
Feit is dat vandaag de schelp het symbool is van de bedevaarders. Die schelpen zijn herkenningspunten om wegen of 
logies aan te duiden. Kerken, kapellen en andere locaties die belangrijk zijn voor de bedevaarders dragen ook de St-
Jacobsschelp. Naast het pelgrimpas is de schelp het tweede belangrijkste dat een pelgrim bij zich draagt. 
 
De drie afbeeldingen van St-Jacob 
Santiago kan afgebeeld zijn op drie manieren: als de apostel Jacobus met zijn pelgrimsstok, als bedevaarder met die 
typische pelgrimshoed en stok of als strijder gezeten op een paard en zwaaiend met een zwaard. Dit laatste verwijst dus 
naar het mirakel waarbij hij de zijde koos van de katholieken. 
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Pelgrimstochten vanuit heel Europa 
Die pelgrimstochten of bedevaarten naar Santiago de 
Compostela kregen een Europees karakter om twee 
redenen. Santiago de Compostela werd erkend als een 
heilige stad, net zoals Rome en Jeruzalem. Vanaf de 11de 
eeuw werden die pelgrimstochten zeer populair omdat een 
bedevaart naar Jeruzalem veel te gevaarlijk was geworden 
door de inval van de Turken in dat land. Bovendien is het 
naast Rome ook de enige plaats waar een apostel begraven 
ligt.  
 
Die bedevaarten kenden veel ups en downs. Er zijn vele 
routes vanuit alle windrichtingen naar Santiago de 
Compostela. Er zijn zelfs nu nog officiële startplaatsen in 
België en Nederland. Doch van de originele route blijft niet 
veel meer over. Dat waren kleine paden en het onderhoud 
van die duizenden kilometers wegeltjes vraagt teveel geld en energie. Dikwijls loopt de route nu langs kleine wegen die 
soms paralel lopen met grote nationale wegen.  
 
Op dit ogenblik is er opnieuw een opleving van de pelgrimstochten. Het is voor velen niet de heilige Jacobus die het doel 
is maar wel een moment van bezinning in hun leven. Bij velen is er wat voorgevallen en wensen ze hierover te bezinnen. 
Zo'n lastige pelgrimstocht, te voet of met de fiets, is uiteraard een ideaal moment om na te denken. Het ultieme moment 
is dan de aankomst aan de kathedraal van Santiago de Compostela. 
  

Galicië, cultuur en gastronomie  
 
Het Galicisch, hun taal 
Het Galicisch is gesproken door ongeveer driekwart van de bevolking van Galicië. Het is een taal die neigt naar het 
Portugees maar toch nog steeds Spaanse accenten bevat. Het Galicisch is een officiële erkende taal in Spanje naast o.m. 
het Baskisch en het Catalaans. Er zouden in totaal ongeveer 3 miljoen mensen die deze taal spreken. Vandaag heeft de 
jeugd niet veel interesse meer om Galicisch te leren en het zal stilaan een taal worden die alleen nog door de 'ouderen' 
zal gesproken worden. Als toerist in Galicië kan je zich vooral behelpen met het Spaans, ook zijn alle opschriften 
tweetalig Galicisch-Spaans of ééntalig Spaans.  
 
Autonomie van Galicia 
De regio Galicië (Galicia) bevat 4 provincies: La Coruña (A Coruña), Lugo, Orense (Ourense) en Pontevedra. De hoofdstad 
van Galicië is Santiago de Compostela niettegenstaande de grootste stad Vigo is. Hun feestdag is deze van St-Jacob 
(Santiago), nl. 25 juli. Sedert 1981 is Galicië erkend door de Spaanse staat als een autonome regio. Die autonomie geeft 
de regering van Galicië heel wat bevoegdheden. 
 
De lekkere keuken van Galicia 
Als we het hebben over gastronomie in Galicië dan handelt dit vooral over vis en wijn. Voor vis zijn de toppers inktvis, 
mosselen en tonijn. Elke vissoort heeft zijn eigen festival in de maand augustus: inktvis in Ourense, mosselfestival in 
Villanouva de Arousa en het tonijnfestival vind je dan in Burela. Maar ook oesters, forel, sint-jacobsschelpen, lagoustines 
en andere vissen vind je hier in de vele visrestaurants. Die vissoorten vind je ook terug in de tapasgerechten. 
 
Voor de wijnen zijn de bekendste de Ribeiro (rode wijn) en de nieuwere Albariño (witte wijn). Van deze laatste wil men 
vooral topklasse maken en heeft een enorme faam gekregen. De wijngaarden van de Albariño vind je terug in de Rias 
Bajas (Rias Baixas). Deze lekkere wijn kan je proeven in de vele bodega's in Rias Bajas en alle verblijfplaatsen van onze 
wandelvakantie. 
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Santiago de Compostela 
 
De stad is ontstaan rond de basiliek en kende een enorme 
economische groei vanaf de 11de eeuw. De pelgrims 
brachten rijkdom in Santiago de Compostela en dat kan je 
nu nog merken, niet alleen aan de kathedraal. Maar 
Santiago de Compostela is meer dan een bedevaartsoord. 
Alhoewel er jaarlijks ca. 350.000 pelgrims aankomen te 
voet of met de fiets in Santiago de Compostela heeft deze 
stad heel wat te bieden.  
 
Vandaag is het ook een universiteitsstad met meer dan 
35.000 studenten en dat zorgt ervoor dat Santiago de 
Compostela 's avonds heel geanimeerd is. De vele 
pelgrims, toeristen en studenten zijn ook gretige 
bezoekers van de vele culturele activiteiten. Bovendien 
zijn er heel wat musea die je ook zullen boeien. Nagenoeg 
alle bezienswaardigheden van Santiago de Compostela liggen op een straal van een paar honderd meter. 
 
Hoogtepunten 
 
Kathedraal 
Opvallend als je voor de kathedraal van Santiago de 
Compostela staat is de 'fachada do Obradoiro'. Het 
betekent 'portaal met het gouden kunstwerk' en dat zijn 
naam alle eer aan. Hetgeen je nu te zien krijgt is van 
halfweg de 18de eeuw, maar de kathedraal zelf werd 
gebouwd vanaf de 11de eeuw. De eerste basiliek werd 
vernietigd. Het volgende hoogtepunt krijg je al meteen als 
je binnengaat door het portaal, nl. de Portico de la Gloria. 
Ook al een kunstwerk dat dateert van de 12de eeuw en 
betekent 'poort naar de hemel'. Hier is al een beeld te 
zien van de Heilige Jacobus net zoals boven het 
hoofdaltaar. Je zal merken bij de hemelpoort dat er een 
handdruk staat bij het beeld van Jacobus, dat komt 
doordat bedevaarders hier hun hand legden toen ze 
aankwamen in Santiago de Compostela. 
 
Achter het hoofdaltaar zie je de Porta Santa of Heilige 
Poort. Vroeger kwamen de bedevaarders langs hier de 
kathedraal binnen. Nu gaat deze poort alleen open tijdens 
een Heilig Jaar. De pelgrims komen nu binnen via de Porta 
de las Platerias. Wie videobeelden van de kathedraal 
gezien heeft zal wellicht de ceremonie met het grote 
wierookvat opgevallen zijn. Deze ceremonie is er enkel op 
hoogdagen in een normaal jaar en in een Heilig Jaar elke 
dag tijdens de middagviering. Zoek niet achter het 
wierookvat in de kathedraal want dit is alleen te 
bezichtigen in het museum van de kathedraal 
(bibliotheek). Onder het hoofdaltaar bevindt zich de 
crypte met de resten van de Heilige Jacobus. Over die 
beenderen is er al heel veel te doen geweest. Zijn ze echt 
of niet? Ze zijn ook al dikwijls verloren geweest. Hetgeen 
er nu bewaard is zijn de beenderen die teruggevonden 
werden eind de 19de eeuw.  
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Museo da Catedral 
Binnengaan via de poort rechts van de kathedraal. Dat is bij de 
shop. Neem een ticket voor het ‘museum’. Dat kost in 2022 zes 
euro. Daarvoor heb je toegang tot het klooster, het museum, 
de schatkamer en ook het balkon met zicht op het plein van de 
kathedraal. Je loopt verdiep per verdiep af en je ziet eerst heel 
wat kunstwerken uit de geschiedenis van de kathedraal. Zo 
ook het mooie en bijzondere altaarstuk met de verschillende 
fasen in het leven van St-Jakob. 
 
Je ziet ook al beeldhouwwerken en schilderijen waarin St-
Jakob is afgebeeld op drie verschillende manieren: als 
bedevaarder, als martelaar en als ridder die de strijd aangaat 
met de moren. Galicië was trouwens de eerste Spaanse regio 
die bevrijd is van de Moren en niet lang bezet is geweest. Mis 
zeker niet de kapel van de relikwieën. Het retabel staat vol met koffers met relieken van heiligen. Je komt ook in de 
bibliotheek, zalen met wandtapijten. Kortom dit is een waardevol bezoek. 
 
Bij dit ticket is ook de toegang tot het bisschoppelijk paleis inbegrepen. Dat ligt links van de kathedraal. Dit valt ietwat 
tegen, geen pracht en praal maar vooral over de kunstenaar Mateo die de Portico Gloria heeft afgewerkt. Je ziet heel 
wat stukken van zijn hand.  
 
Je kan bij je toegang ook een bezoek aan de Portico Gloria kopen. Dat is echter met een tijdsblok en dikwijls past dit niet 
in je planning van de dag. Dit is het hoofdportaal dat verstopt zit in de voorgevel. Je ziet het dus niet aan de buitenkant. 
De toegang is via het plein en is met gids. Het zijn drie bogen met beelden die vrij goed bewaard zijn gebleven. 
 
Museo de la Peregrinciones 
Dit pelgrimsmuseum schetst je de geschiedenis van 
de pelgrimstochten, bedevaarten in het algemeen, 
de groei van Santiago de Compostela en de religie 
rond de Heilige Jacobus. Hier zie je St-Jakob zeer 
goed afgebeeld in zijn drie functies. Het gebouw ziet 
er nogal oud uit maar binnenin krijg je een modern 
museum te zien. In 2022 was de toegang gratis. 
 
Praza da Quintana 
Op dit plein zie je de Heilige Poort van de kathedraal 
die alleen maar opengaat tijdens een Heilig Jaar. Met je rug naar de kathedraal heb je rechts van je de Casa dan Conga 
waar vroeger de kanunikken waren gehuisvest. Rechts in de hoek en voor je is het klooster San Payo de Antealtares. De 
kerk is nu een museum voor religieuze kunst. Links van je is het Casa de la Parra, een merkwaardig barokhuis. 
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