De weg naar
Compostella

www.spain.info

INHOUD
Introductie

3

De routes		

5

		
		
		
		

De Franse Route
De Noordelijke Route
De Primitieve Route
Andere routes

Hoe reis je naar Compostella?

18

		Te voet
		Met de fiets
		Te paard
		Met de zeilboot

Praktische informatie

23

		 Waar overnachten
		 Gastronomie op de weg naar
		Compostella

Ministry of Industry, Trade and Tourism
Published by: © Turespaña
Created by: Lionbridge
NIPO: 115-20-040-X
GRATIS EXEMPLAAR
De inhoud van deze brochure werd met uiterste zorg
samengesteld. Indien u toch een fout opmerkt, gelieve
contact op te nemen via mail naar brochures@tourspain.es
Backcover: Kathedraal van Santiago, Santiago de Compostella

2

INTRODUCTIE
Op de weg naar Compostella ga je een
onvergetelijk avontuur tegemoet. Trek
je wandelschoenen aan, spring op je
fiets of ga aan boord van een zeilboot,
de nieuwste methode voor de tocht,
en ontdek Spanje op een andere manier. Ga de uitdaging aan en neem een
oude route die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staat. Je passeert ongelofelijke natuurpracht en schitterende
historische dorpen op weg naar je bestemming, Santiago de Compostella.
Deze stad in Galicië waar de overblijfselen van de heilige apostel Jakobus
begraven liggen, lokt elk jaar duizenden
pelgrims. Elk hebben ze zo hun eigen
redenen om zich aan de tocht te wagen,
van een persoonlijke of sportieve uit-

daging tot een religieuze en spirituele
tocht gecombineerd met een interesse
in geschiedenis, kunst en natuur. Wat je
redenen ook zijn, de ervaring is het allemaal waard.
Op de Sint-Jakobsroute, zoals de pelgrimsweg naar Compostella ook genoemd wordt, geniet je bovendien van
de heerlijke Noord-Spaanse keuken op
een culinaire tocht die je smaakpapillen
weet te strelen.

Onderweg passeer je
maar liefst 9 UNESCO
Werelderfgoedsites.
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Kastelen, kathedralen en grotschilderingen wachten op jou. Dompel je ondertussen onder in het meest authentieke Spanje door deel te nemen aan
gebruiken, tradities en populaire feesten.
Welke manier je ook kiest om de weg
af te leggen, de route brengt je op een
unieke manier in contact met de natuur.
Van de bergpassen in de Pyreneeën tot
je eindbestemming in Galicië, onderweg
kom je langs weilanden en feeërieke
bossen, ontdek je adembenemende kliffen en krijg je de kans om nationale parken te bezoeken.
Onderweg ben je nooit alleen. Op de
weg naar Compostella zal je medereizigers van over de hele wereld tegenkomen. De gastvrijheid van de inwoners
en hun interesse in de pelgrims zorgen
er bovendien voor dat je je helemaal
thuis voelt waar je ook bent.

Waag je aan de weg naar
Compostella en stel je open voor
een bezinnende tocht omgeven
door de natuur.
De reis van je leven wacht op jou.
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SANTIAGO KATHEDRAAL
SANTIAGO DE COMPOSTELLA

DE ROUTES
Er bestaan verschillende routes naar Santiago de Compostella. Je kan ervoor kiezen om
een volledige route te doen, of slechts een stukje ervan. We stellen ze graag aan je voor.
DE FRANSE ROUTE
De etappes van de Franse Route nemen
je mee op een reis door de tijd, alsof je een
personage uit een legende bent. Het is de
meest historische route van allemaal en
was ook de populairste bij de pelgrims uit
de middeleeuwen. Hun artistieke en culturele erfgoed ontdek je onderweg.
Als je deze volledige route wil nemen, begint je avontuur in de Pyreneeën, vervolgens trek je langs de zuidelijke kant van
de Cordillera Cantábrica-bergen tot aan
Galicië. Als vertrekpunt kan je kiezen tussen Roncesvalles (Navarre) of Somport
(Aragon). Beide wegen komen samen aan
Puente la Reina (Navarre). Verwacht je
alvast aan prachtige landschappen en een
buitengewone keuken onderweg.
a VILLATUERTA BRUG
NAVARRE
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a FINISTERRE
GALICIA

a SANTO DOMINGO DE LA CALZADA
LA RIOJA

In de regio van Aragon wandel je door
magnifieke bossen en weilanden en zie
je magische plekken zoals het station van
Canfranc en het fort van Coll de Ladrones, in de provincie Huesca. Daar vind je
ook het dorp Villanúa waar je de grot van
Las Güixas kan bezoeken voor je bij Jaca
aankomt, de provinciehoofdstad waar je
even op adem kan komen en de nodige
voorraad kan inslaan.
b KLOOSTER VAN YUSO
LA RIOJA
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Probeer er zeker het lokale gerecht met
kabeljauw “bacalao ajoarriero”. Zet nadien je tocht verder richting Arrés en
aanschouw het ongelofelijke uitzicht vanop het Canal de Berdún-uitkijkpunt: immense graanvelden, de bossen op de oever van de Aragón-rivier en de Pyreneeën
op de achtergrond.

b LA REINA BRUG
NAVARRE

DE ROUTES

We trekken door naar Navarre. In Pamplona, de hoofdstad van de provincie Navarre, mag een “chistorra”-sandwich niet
ontbreken. Dat is een plaatselijke lekkernij, een worstje gekruid met paprika. Als
je er komt tijdens de tweede week van
juli kan je het beroemde stierenrennen
van San Fermín meemaken. Op je tocht
passeer je verschillende dorpen, zoals
Obanos met haar prachtige architectuur,
tot je uiteindelijk bij de romaanse brug
Puente la Reina komt. Die werd gebouwd
in de 11e eeuw om pelgrims te helpen de
Arga-rivier over te steken. Tien eeuwen
later doet ze nog steeds dienst. Vlakbij,
op ongeveer twee kilometer van Muruzábal, kom je een van de symbolen van de
weg naar Compestella tegen, de kerk van
María de Eunate. Met haar romaanse stijl is het een van de bekendste zichten op
de weg naar Compostella.
In de wijnregio tussen Navarreyou en
La Rioja kom je overweldigende natuur
tegen. Probeer zeker de lokale wijn samen met Rioja-aardappelen voor de
ultieme smaaksensatie. In deze regio
ligt bovendien de bakermat van de Castilliaanse taal, vooral in de UNESCO
Werelderfgoedsite van de Yuso- en Suso-kloosters in San Millán de la Cogolla.
In Santo Domingo de la Calzada, een stad
die ontstond dankzij de route naar Compostella, kan je de klokkentoren beklimmen voor een uitzonderlijk zicht over de
streek.

`

KATHEDRAAL VAN LEÓN
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Breng in Castile en León wat tijd door in
Burgos, een stad die groeide dankzij de
route naar Compostella.

a A SAMOS-ABDIJ
LUGO

Ambachtslui en handelaars vestigden
zich hier waardoor het eeuwenlang een
van de belangrijkste steden in Spanje
was. De kathedraal is een van de mooiste voorbeelden van de gotische stijl. De
lijst met monumenten die je kan bezoeken is enorm lang: de kerk van San Nicolás, de kerk van Santa Gadea, de San
Esteban-poort, ... Nadien kan je je batterijen opladen met een heerlijk Castillaans lamsgebraad of Burgos black pudding. Laat je verbazen.
In de provincie Burgos leer je ook alles
over de menselijke evolutie in het Sierra de Atapuerca Park en Archeologisch
Complex, de belangrijkste paleonthologische site in Europe en een Werelderfgoedsite.
Stop in Palencia zeker aan Terradillos de
los Templarios, dat zijn naam te danken
heeft aan de Orde van de Tempeliers,
een van de machtigste Christelijke militaire organisaties tijdens de middeleeuwen.
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a KERK VAN SANTA MARINA
SARRIA, LUGO

DE ROUTES

In verschillende etappes trek je door de
uitgestrekte vlaktes van Castilië voor je
León bereikt, een plek die voor vele pelgrims het startpunt is voor de weg naar
Compostella. Bezoek er zeker de Sixtijnse kapel uit de Spaans-romaanse periode en de Pulchra Leonina of de kathedraal van Léon. Nog zo’n hoogtepunt in
de stad is een oud Romeins kamp waarvan het oude San Marcos-hospitaal nog
grotendeels overeind staat.
In de buurt van Astorga vind je het Paleis van de Bischop, ontworpen door de
bekende modernistische architect Antoni Gaudí. Vervolg je weg langs Léon’s
vruchtbare region El Bierzo. Het historische centrum van provinciehoofdstad
Ponferrada ligt aan de voet van een indrukwekkend kasteel, gebouwd door de
Orde van de Tempeliers. Stop ook even
aan Villafranca del Bierzo in Léon, waar
het oude stadsgedeelte als cultureel
erfgoed bestempeld wordt. Proef er
zeker een stukje ‘cecina’, een soort ham
gelijkaardig aan Serrano.
Vanaf nu wordt de tocht een tikkeltje
zwaarder. Je steekt namelijk de bergpassen over, zoals Cruz de Hierro, het
hoogste punt op de Franse route, en O
Cebreiro, de toegangsweg tot Galicië.
Aan het klooster van Santa María la
Real geniet je van een uitzonderlijk zicht
op de vallei bij zonsopgang, als er geen
mist hangt.
Het laatste deel van je tocht speelt zich
af in de groene heuvels van Galicië. Beekjes, bossen en weilanden vormen het
decor van dit mysterieuze landschap.
Je vindt er overblijfselen van de oude
Keltische kolonisten en geniet er van de

a PORTOMARÍN
LUGO

beroemde Galicische keuken. Proef het
hartige stoofpotje en “empanadas” of
pasteitjes met verschillende vullingen.
In Lugo, op de route van Sarria naar Portomarín, kom je pal op de weg langs de
schitterende romaanse kerk van Santa
María de Ferreiros. In de abdij van Samos bieden de monniken je graag een
slaapplaats aan en nodigen ze je uit voor
het ochtendgebed.
De provincie Lugo is ook de thuisbasis
van het klooster van San Salvador de Vilar de Donas in het dorpje Palas de Rei.
In het klooster bevindt zich een magnifiek museum met Gotische sculpturen,
waardevolle stenen altaars en graftomben van de Ridders van Santiago uit de
12e eeuw.
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Haal even diep adem, want je bent er bijna. Nog even en je komt in de provincie
A Coruña, waar Santiago de Compostella op je ligt te wachten. In deze stad
hangt een magische sfeer in de lucht. Je
voelt de spiritualiteit terwijl je door de
zijbeuken en kapellen van de kathedraal wandelt, een ware romaanse parel.
Hij torent statig uit boven de Plaza del
Obradoiro waar de verschillende wegen
naar de stad samenkomen. Je hebt je
unieke bestemming bereikt. Geniet van
de atmosfeer, het culturele leven en de
natuur in de parken en tuinen.

DE NOORDELIJKE ROUTE
Op deze route volg je de weg naar Compostella via de kustlijn van de Cantabrische zee. Deze route is even oud als de
Franse Route en is uitzonderlijk mooi
en schilderachtig. Ontdek de prachtige
kuststreek van het Baskenland, Cantabrië, Asturias en Galicië op een unieke
manier en grijp je kans om de internationaal geroemde keuken uit het noorden
van Spanje te proberen.

Kom de groene kant van Spanje ontdekken in een regio met natuurlijke
schoonheid in de vorm van bergachtige
landschappen, ontelbare waterlopen,
duizelingwekkende kliffen, groene bossen en eindeloze weilanden. Bovendien
kom je historische dorpen en levendige
steden tegen onderweg, want deze route heeft het grootste aantal UNESCO
Werelderfgoedsites.

HONDARRIBIA
GUIPÚZCOA
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DE ROUTES

PEINE DEL VIENTO
SAN SEBASTIÁN

Als je de volledige route aflegt, start je
eerste etappe in Irún (Euskadi/Baskenland), aan de Franse grens. Je reist door
de provincie Gipuzkoa tot de provinciestad San-Sebastian: een ongelofelijk mooie stad die zich uitstrekt langs
een zandbaai tussen de Urgull- en Igeldo-bergen. De mengeling van traditionele huizen, statige herenhuizen en moderne buurten zorgt ervoor dat dit een
van de meest aantrekkelijke steden is
aan de Cantabrische kust. Bezoek er het
San Telmo Museum, het ‘Comb of the
Wind’-sculptuur en het Kursaal Conferentiecenter om te ontdekken hoe de
stad tradities en moderniteit combineert.

Maar vergeet vooral niet van de typische keuken te proeven: San Sebastian
is een van de steden ter wereld met de
meeste Michelinsterren per vierkante
meter. Bestel daarbij zeker een fles locale witte wijn, beter bekend als txakolí.
Tijdens de volgende etappes langs de
kust van Gipuzkoa zal je de steile hellingen tussen de badsteden Zarautz, Zumaia en Deba moeten trotseren. Tussen
deze laatste twee krijg je een zicht op
grote formaties flysch, een geologisch
fenomeen ontstaan door de erosie van
de zee op de rotsen. Vanuit de hoogstgelegen dorpen Askizu, Elorriaga en Itziar, heb je prachtige uitzichten over de
groene Cantabrische heuvels.
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Laat de zee achter je en trek landinwaarts
richting indrukwekkende steeneiken en
afgelegen gehuchten alvorens je de provincie Vizcaya bereikt. Guernica, een
stad die symbool staat voor vrede, ademt
hier geschiedenis. Ze werd volledig vernield door de Duitse en Italiaanse luchtmacht tijdens de burgeroorlog in 1937.
Dat inspireerde het iconische schilderij
van Pablo Picasso dat naar de stad vernoemd werd.

PINTXO

De volgende stad die je tegenkomt, is de
provinciehoofdstad Bilbao. Je zal versteld staan door de manier waarop de stad
haar industrieel verleden combineert
met de avant-garde architectuur die de
omgeving respecteert. Mis zeker het
Guggenheim Museum niet, een titanium
gebouw ontworpen door de architect
Frank Gehry boordevol moderne kunst.
Kom op kracht in het oude stadsgedeelte met heerlijke pintxos, de lokale naam
voor tapas in deze regio, en bestel er meteen een fles van de plaatselijke wijn bij.

NOJA
CANTABRIA

Nadat je de laatste kilometers in Baskenland afgelegd heb, bereik je Cantabrië
waar je door authentieke dorpen gaat,
zoals Castro Urdiales, Laredo en Noja,
op weg naar de provinciehoofdstad Santander. De stad ligt ten zuiden van een
van de mooiste baaien ter wereld en
combineert bergen met zeezicht. Vanop
een van de vele uitkijkpunten bewonder
je het landschap vooraleer je door het
historische centrum gaat met zijn knappe gebouwen.
BILBAO
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DE ROUTES

SOBRELLANO PALACE
COMILLAS (CANTABRIA)

Breng een bezoek aan El Capricho, een
gebouw ontworpen door Antoni Gaudí, het neogothische Sobrellano Palace en de Pontificia Universiteit, die de
stad domineert.
In het nabijgelegen Santillana del Mar,
ontdek je het nalatenschap van de Paleolithische mens in de vorm van de
grotschilderingen van Altamira. Deze
grotschilderingen zijn zo’n 18.000 jaar
oud en vormen een UNESCO Werelderfgoedsite.
a RIBADESELLA
ASTURIAS

Wat verder langs de Cantabrische
kust, kom je aan in Comillas, een historische kunstsite. De kasseien straten
en pleinen zijn hier omringd door knappe antieke huizen. Je wordt spontaan
verliefd op de vele torens en modernistische gebouwen.

Vanaf Asturias komen er enkele leuke
etappes aan en onderweg zal je dineren
als een vorst. De weg naar Compostella neemt je mee door verschillende
delen van Ribadesella en Llanes. Houd
in Llanes wat tijd over om de prachtige omgeving van de kerk van Nuestra
Señora de los Dolores te bewonderen
en het strand van San Antolín te bezoeken.
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KERK VAN SAN MIGUEL DE LILLO
OVIEDO (ASTURIAS)

Enige tijd later kom je aan in de stad
Asturias, in de provincie Gijón: een
aantrekkelijke combinatie van frisse
zeelucht, architecturaal erfgoed en
modern vastgoed aan het strand. Je
vindt het vast geweldig, de voorbeelden van romaanse architectuur zoals
de kerken van San Andrés de Ceares
en Santa María Magdalena.
Je passeert ook Cudillero, een rustiek
vissersdorpje, en Luarca, dat bekendstaat als het witte dorp aan de groene
kust, vlak voor je in Galicië komt.
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In de provincie Lugo is een bezoek aan
Mondoñedo zeker de moeite waard.
Het ligt in een brede vallei die uitgeeft
op de Golf van Biskaje, met het oude
dorpsgedeelte als culturele site. De
imposante neoklassieke kathedraal
brengt je terug naar lang vervlogen
eeuwen. Probeer ook zeker hun traditonele bladerdeegtaartje met noten
en gedroogd fruit.
In Arzúa, een dorp op 40 kilometer
van Santiago, kom je pelgrims tegen
die de Franse Route volgen.

DE ROUTES

DE PRIMITIEVE ROUTE
Dit is de oudste van alle routes die naar
Compostella leiden. Je volgt een pad uitgestippeld door pelgrims in de 9e eeuw
door het westelijke gedeelte van Asturias. Het is minder druk dan de Franse
of de Noordelijke Route, maar de weg
is duidelijk gemarkeerd. Meer zelfs, de
beboste gebieden zijn makkelijk bewandelbaar en er zijn amper geasfalteerde
stukken, dus je kan volop genieten van
de groene valleien van Asturias.
Je start in Oviedo, de provinciehoofdstad
van Asturias. Het is een levendige stad
met een immens erfgoed. De romaanse
kerken zoals Santa María del Naranco,
San Miguel de Lillo en San Julián de Prados zijn maar een paar voorbeelden uit

de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het
verkeersvrije oude stadsgedeelte zorgt ervoor dat je rustig kan rondwandelen in Oviedo. In de kathedraal van San
Salvador vind je de kapel van Cámara
Santa, gebouwd op bevel van de eerste
pelgrimskoning om relikwieën zoals de
Heilige Lijkwade te bewaren.
Onderweg naar Galicië, door het hart
van Asturias, voel je je een met de natuur
in het gezelschap van machtige rivieren, steile kloven, watervallen en oude
eikbossen. Je komt in dorpen zoals Salas, een historische site, met haar Santa
María Collegiate-kerk, een van de beste voorbeelden van de renaissance in
Asturias.

b SALAS
OVIEDO
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a GIJÓN

Verder vind je er de Medieval Tower met
een museum waar je alles leert over de
pre-romaanse periode. Op het kerkhof
van Salas, waar je een schitterend uitzicht
hebt, staat de indrukwekkende San Martín de Salas taxusboom, 15 meter hoog
met een stamomtrek van 6 meter.
Zet je weg verder via Allande en Grandas
de Salime, waar het beschermde landschap van Sierras de Carondio en Valledor
je zal betoveren. Terwijl je Galicië nadert,
heb je een uniek uitzicht over het Salime
Reservaat. Vlak voor je aansluit op de
Franse Route, in Palas de Rei (Lugo), kom
je aan de top van de prachtige berg Alto
del Acebo, 1.003 meter boven de zeespiegel.

`

16

CACHOPO

Op je tocht door Asturias krijg je de kans
rijkelijke en unieke traditionele schotels
te proeven. Kies bijvoorbeeld voor het
bekende stoofpotje “fabada” met boterbonen, spek en chorizo, of “cachopo”,
twee kalfsfilets gevuld met kaas en hesp.
Als dessert kan je kiezen voor rijstpap en
de populaire lokale cider.

DE ROUTES

a BADAJOZ

ANDERE ROUTES
Je kan ook naar Santiago de Compostella reizen via andere secundaire routes.
Zo heb je de Engelse Route die oorspronkelijk gebruikt werd door Britse en
Scandinavische pelgrims die aanmeerden in de havens van Ferrol en A Coruña. De Portugese Route voert je vanuit Lissabon langs de Atlantische kust
tot in Porto, vanwaar je je reis vervolgt
naar Galicië via het grensdorp Tui (Pontevedra). Je kan ook de Zilverroute nemen, een oude handelsroute die Spanje
doorkruist van Sevilla in het zuiden naar
Gijón in het noorden en onderweg verschillende delen van de andere routes
verbindt.
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MONDOÑEDO, LUGO
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HOE REIS JE

NAAR
COMPOSTELLA?
Zorg dat je goed voorbereid bent voor je de
uitdaging van de tocht naar Compostella
aangaat. Hier zijn een paar tips om je te helpen.

Om het officiële Compostella-certificaat
te verkrijgen dat bevestigt dat je je doel
bereikt hebt, heb je je identiteitskaart nodig en een pelgrimsbewijs: dat is een document gelijkaardig aan een passpoort dat je
toegang geeft tot de hostels onderweg. Bij
de hostels, gemeenschapskerken, stadshallen en bepaalde locale cafés kan je
stempels krijgen die bevestigen dat je elke
etappe afgelegd hebt. Je pelgrimsbewijs
ontvang je in de gemeenschapskerk of het
hostel waar je vertrekt of bij de Friends of
the Way of Saint James-associaties. De laatste stempel, van de Santiago Kathedraal, ontvang je in het Santiago de Compostella Pelgrimskantoor.
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Belangrijk om te onthouden is dat je voor
het verkijgen van het Compostella-certificaat moet aantonen dat je de volledige
afstand afgelegd hebt. Dat is minstens
100 kilometer voor wandelaars of ruiters
en 200 kilometer met de fiets. Je moet
de tocht bovendien afleggen om een religieuze of spirituele reden. Voor elke andere reden, kan je een pelgrimscertificaat
aanvragen.
Bepaal voor je vertrekt op welke manier
je de weg naar Compostella zal afleggen.
Er zijn verschillende mogelijkheden. We
geven je alvast enkele opties en tips om de
tocht tot een goed einde te brengen.

HOE REIS JE NAAR COMPOSTELLA?

TE VOET
De beste optie voor de meest authentieke ervaring is om de tocht te voet af
te leggen. Het is bovendien de meest
budgetvriendelijke manier. Je geniet
optimaal van het landschap en de geluiden van de natuur terwijl je mensen
van over de hele wereld tegenkomt. Als
je wil kan je het natuurlijk ook in stilte
doen en genieten van de eenzaamheid.
De weg naar Compostella is de perfecte setting voor wat meditatie.
Kies een goede trekrugzak voor je
wandeltocht en let erop dat hij niet
meer weegt dan 10 procent van je lichaamsgewicht. Tijdens je reis wisselt
de natuurlijke ondergrond af met asfaltstukken. Zorg dus voor comfortabele schoenen voor elk terrein: een
degelijk paar trekkingschoenen en
sportschoenen die aansluiten op je voeten. Wandelstokken zijn aangeraden
ter ondersteuning op de meest steile
stukken. Vergeet ook zeker geen kleine
eerstehulpkit mee te nemen en je persoonlijke verzorgingsproducten.

Geen paniek als je onderweg iets
tegenkomt. Anderen helpen ligt in
de aard van elke pelgrim.
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Warme kledij en een waterbestendige
hoes voor je rugzak zijn geen overbodige luxe als het regent. Toch is Spanje
meestal zonnig, dus draag hoofdbescherming en zonnecrème. Wat overnachtingen betreft, zullen verschillende
hostels je een bed aanbieden waar je
je slaapzak kan uitrollen. Het kan echter gebeuren dat je op de vloer moet
slapen, dan neem je dus beter een
slaapmatje mee.
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Als je van fietsen houdt, is de weg naar
Compostella een unieke ervaring. Omdat je meer afstand kan afleggen op
korte tijd, kan je makkelijker een omweg
maken om de interessante plekken langs
de route te bezoeken.
Om ten volle van je reis te genieten, stippel je een route uit die afgestemd is op
je fysieke conditie en kies je voor een
periode in het jaar met een mild klimaat
en weinig regen. Toch kan je de reis het
hele jaar door afleggen dankzij het netwerk van hostels die je onderdak bieden op elk moment.
De Franse Route en de Engelse Route
vertonen geen moeilijkheden. De kustroute of de Noordelijke Route en de
Primitieve Route zijn eerder aangeraden tijdens de lente en de zomer. Kies
je voor de Zilverroute, dan moet je in de
zomer rekening houden met hittegolven en enorm hete temperaturen.
Tijdens je tocht kom je stukken en etappes tegen met omwegen voor wie met
de fiets komt. Ze worden duidelijk aangegeven door markeringen, maar je vindt de info ook terug in specifieke gidsen.
De meeste tips voor wandelaars gelden ook voor fietsers. Neem echter
ook de belangrijkste zaken voor je fiets
mee, zoals reservebinnenbanden, bandenpleisters, een fietspomp, ontvetter
en veiligheidsmateriaal voor jezelf zoals
een bril, helm, handschoenen, fluovest
etc. Houd er bij het plannen van je overnachtingen rekening mee dat de meeste
hostels de voorkeur geven aan pelgrims
die te voet reizen.

TE PAARD
Hijs je in het zadel en leg de weg naar
Compostella af zoals de koningen en ridders uit de middeleeuwen. Het is een
ongeëvenaarde manier om de route naar
Compostella te leren kennen.
Om de reis te paard te maken, zijn er
meer voorbereidingen nodig en moet je
uiteraard ook genoeg rust voorzien voor
je paard. Voorzie ook voldoende zakken
met voer voor onderweg.
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Hoewel het een ontspannen manier is
om de weg naar Compostella af te leggen, heb je er een goede fysieke conditie
voor nodig. Maak je etappes niet te lang
zodat je voldoende tijd neemt om de benen te strekken en te genieten van de
vele ervaringen onderweg.
Je moet trouwens de lokale politie op de
hoogte brengen (telefoonnummer 092)
van je aankomst in Compostella te paard
en dit een aantal dagen op voorhand. Zij
geven je vervolgens een tijdstip en een
te volgen route. Daarnaast krijg je een
toegangsbewijs tot de Plaza del Obradoiro waarmee je even kan stoppen vlak
voor de kathedraal zodat je een foto kan
nemen om je ongelofelijke ervaring af te
sluiten.
b MONTE DO GOZO
A CORUÑA (GALICIA)
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MET DE ZEILBOOT
Sinds 2016 kan je de weg naar Compostella ook afleggen via de Cantabrische
zee. De Engelse en Ierse pioniers ontwikkelden de zeeroutes naar Compostella in de 12e eeuw. Hijs de zeilen en zet
koers naar een nieuwe route. Met de
zeilboot voeg je een extra avontuur toe
aan je weg naar Compostella.
Op deze tocht, die bekendstaat als “Sail
the Way”, reis je parallel aan de Noordelijke Route via 17 havens langs de Baskische kust, Cantabrië, Asturias en Galicië.
Om je Compostella-certificaat te krijgen,
moet je minstens 100 zeemijlen (182 kilometer) afleggen, je pelgrimsbewijs laten afstempelen in elke geauthoriseerde
haven en het laatste deel van de route te
voet afleggen, van Monte do Gozo tot
Santiago de Compostella.

PRAKTISCHE
INFORMATIE

ROYAL COLLEGIATE CHURCH OF RONCESVALLES
NAVARRA

WAAR OVERNACHTEN?
De weg naar Compostella biedt verschillende opties om te overnachten, elk met hun
eigen unieke ervaring.
HOSTELS
Voor de meest authentieke ervaring
logeer je in het uitgebreide netwerk
van hostels. Er zijn twee soorten hostels in de regio. In de publieke hostels
hoef je niet te betalen of wordt je gevraagd een kleine bijdrage te geven. De
plaatsen hier zijn beperkt en worden
toegewezen in volgorde van aankomst, pelgrims te voet of te paard krijgen voorrang op pelgrims met de fiets.

Geen paniek, je vindt altijd een plek om
te slapen. Er zijn ook private hostels en
zelfs als er daar geen plek is, zijn er nog
de kerken, sportcentra, scholen en andere openbare gebouwen waar pelgrims
terechtkunnen.
Je dient je ook te houden aan de in- en
uitchecktijden en de stilteregel die je
medereizigers ‘s nachts een goede nachtrust moet garanderen.
23

DE WEG NAAR COMPOSTELLA

De sfeer van solidariteit onder de pelgrims is groot in deze hostels. Door hier
te logeren ervaar je de manier van reizen zoals de allereerste pelgrims op de
weg naar Compostella.
HOTELS
Spanje heeft een uitstekende toeristische
infrastructuur. Op de weg naar Compostella vind je een ruim aanbod aan private
accommodatie naargelang je voorkeuren en budget. Van klassieke hotels en
gasthuizen met verschillende ratings tot
resorts waar de tijd even stilstaat en moderne hotels met spa’s waar je jezelf kan
verwennen. Bij de gasthuizen op het platteland langs de routes geniet je bovendien
van een unieke en persoonlijke ontvangst.
CAMPINGS
Als je liever dichter bij de natuur slaapt,
kan je kiezen voor een van de campings
langs de routes. De meeste campings bevinden zich in uitzonderlijk groene gebieden in en rond de dorpen en steden waar
je passeert. Je vindt ze in verschillende
categorieën. Ze beschikken allemaal over
de basisvoorzieningen, maar sommige sites zullen je verrassen met bijvoorbeeld
zwembaden, activiteiten of entertainment. De Noordelijke Route beschikt
over het grootste netwerk van campings,
in sommige dorpen vind je er zelfs meerdere. Wildkamperen in Spanje is gereguleerd, je zal daarvoor moeten opzoeken
waar het wel mag en waar niet.
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PARADOR-HOTELS
De geschiedenis van de weg naar Compostella beleef je door te overnachten in
een Parador-hotel. Dat zijn uitzonderlijke etablissementen, gelegen in natuurlijke of historische plekken, zoals paleizen, kloosters, communes en kastelen,
etc. Stuk voor stuk zijn het authentieke
monumenten met alle comfort van de
21ste eeuw, van waaruit je de Spaanse
cultuur kan ontdekken. Een aantal onder hen zijn Museum Parador-hotels
en maken deel uit van het artistieke en
culturele erfgoed van Spanje. Allemaal
serveren ze geweldige maaltijden beïnvloed door de traditionele keuken van
de streek. Momenteel zijn er bijna honderd Parador-hotels over heel Spanje.
Surf naar http://www.parador.es voor
de volledige lijst.
Langs de Noordelijke Route vind je het
Parador de Santillana del Mar (Cantabria), een typisch groot berghuis opgetrokken in de lokale architecturale stijl.
Op je tocht door Asturias zal je in Cangas de Onís verrast worden door het
oude klooster van San Pedro de Villanueva omgeven door het gebergte van
Picos de Europa. In Galicië geniet je van
prachtige uitzichten tijdens een verblijf in het landhuis van Parador de Verin
(Ourense), een typische constructie in
de authentieke architectuur. In dezelfde
provincie kan je de rust en stilte ervaren
in het klooster van Santo Estevo. Verkies je de Portugese Route dan beleef je
de geschiedenis in het spectaculaire fort
van Parador de Baiona (Pontevedra) dat
uitkijkt over de zee.

Langs de Zilverroute kan je overnachten in het Renaissance Palace in Cáceres, pal in het midden van het historische oude stadgedeelte dat geklasseerd
is als UNESCO Werelderfgoedsite. Na
je aankomst in Santiago de Compostella
kan je jezelf belonen met een overnachting in het Hostal de los Reyes Católicos, een prachtig hospitaal voor pelgrims, gebouwd tijdens de renaissance,
vlak naast de kathedraal van Santiago
de Compostella.

PRAKTISCHE
INFORMATIE
INFORMACIÓN
PRÁCTICA
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De etappes onderweg naar Compostella zorgen ervoor
dat je elke dag je batterijen goed moet opladen. Dat
geeft je de kans om de rijke keuken van de regio te leren
kennen.

OCTOPUS ‘A FEIRA’

‘POTE GALLEGO’
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GASTRONOMIE ONDERWEG
NAAR COMPOSTELLA
Verschillende restaurants bieden
een ‘pelgrimsmenu’ aan, een budgetvriendelijke manier om de typische
lokale gerechten te proeven.
In het Baskenland kan je bijvoorbeeld
de kabeljauw “pil-pil” of “vizcaína”
proberen. Probeer zeker ook “marmitako”, een lekker tonijnstoofpotje,
en inktvis gekookt in zijn eigen inkt.
De regio Navarre heeft uitstekende groenten die gekweekt worden
op de oevers van de rivier Ebro. Je
zal versteld staan door de eenvoud
van gebakken komkommerkruid of
kardoenplant met schaaldieren. De
regio staat ook bekend om haar witte asperge. In La Rioja kan je jezelf
onderdompelen in de wijncultuur.
Bezoek een wijngaard en ontdek hoe
droge wijnranken gebruikt worden
om lamskoteletjes te roosteren. Of
probeer Rioja-stijl hardgekookte eieren gestoofd met look en paprika.
In Aragon moet je zeker de “pollo al
chilindrón” proeven: kip met tomaten en paprika, gemaakt met lokale
groenten. Geroosterd lamsvlees en
-gebraad zijn typische gerechten in
Aragon en Castillië en León. In de
regio León heb je niet alleen “cecina”
(gezouten rundsvlees), maar ook een
soort gerookt varkensvlees dat “botillo” heet. In Cantabrië moet je zeker
het hartige stoofpotje “cocido lebaniego” of “cocido montañés” proeven.

a SANTIAGO CAKE

En in Asturias zijn de vele soorten traditionele kazen zoals “cabrales” absoluut het proeven waard. In Galicië kan
je jezelf trakteren op uitstekende vis,
zeevruchten en rundsvlees. Waag je
aan de specialiteiten zoals octopus a
feira of het stoofpotje “pote gallego”,
en als dessert zijn er heerlijke pannenkoeken “filloa” of de amandeltaart
“tarta de Santiago”.
Je zal duimen en vingers aflikken op
je weg naar Compostella.

27

@spain

@spain

Spain.info

/spain

