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Lisätiedot ja varaukset 
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TILAAJANETU

18. -25.4.2017

VAELLUS SANTIAGO 
DE COMPOSTELAAN

-100 €  
Tilaajan 
alennus

1. PÄIVÄ PORTO - TUI
Lento Portoon Portugalin puolelle, 
josta kuljetus bussilla Espanjan 
puolelle Tuin kaupunkiin. Majoit-
tuminen ja yhteinen illallinen.

2.PÄIVÄ  TUI – PORRIÑO 16 KM 
Aamiainen hotellissa. Tuin histori-
allinen keskusta ja Pyhän Marian 
katedraali antavat hienon alun 
historialliselle reitille. Majoitus ja 
illallinen Porrinossa.

3.PÄIVÄ  PORRIÑO – PONTE-
VEDRA 32 KM
Aamiainen hotellissa. Päivän käve-
lymatkan varrelle jäävät Santiago 
des Antasin huippu ja 

Redondelassa avautuva maisema 
Vigon lahdelle. Ostereistaan kuu-
luisan Arcaden kylä on hyvä tau-
kopaikka. Reitti jatkuu Ponte Sam-
paion kylän läpi Pontevedran 
kaupunkiin, jossa majoittuminen 
ja yhteinen illallinen.

4. PÄIVÄ PONTEVEDRA - CALDAS 
DE REI  20 KM
Aamiainen hotellissa. Ponteved-
ran monumentaalinen historialli-
nen keskusta on yksi Galician 
kauneimmista. Vaellus viiniviljelys-
ten ohi jatkuen Caldas de Reihin, 
jossa majoittuminen ja yhteinen 
illallinen. 

5. PÄIVÄ CALDAS DE REI –  
PADRÓN 17 KM
Aamiainen hotellissa. Päivän reitti 
kulkee usean pienen kylän kautta 
Padronin kaupunkiin, jonne Pyhän 
Jaakobin uskotaan aikoinaan 
saapuneen. Majoittuminen ja 
illallinen Padrónissa.

6. PÄIVÄ PADRÓN – SANTIAGO 
DE COMPOSTELA  21 KM
Aamiaisen jälkeen alkaa matkan 
viimeinen vaelluspäivä. Siirrytään 
meren läheisyydestä sisämaahan 
kohti Santiago de Compostelan 
kaupunkia. Kuljetaan keskiaikaista 
tietä pitkin Rocha Vellan, Santomi-

lin ja Amanecidan kautta San-
tiago de Compostelaan. Noude-
taan yhdessä pyhiinvaellustodis-
tukset, jonka jälkeen siirrytään 
hotelliin. Illallinen hotellissa.

7. PÄIVÄ PÄIVÄ SANTIAGO DE 
COMPOSTELASSA
Aamiaisen jälkeen opastettu 
kävelykierros Santiago de Com-
postelan vanhassa kaupungissa. 

Pyhiinvaeltajien messu alkaa 
katedraalissa klo 12.00. Santia-
goon saapuneiden pyhiinvaelta-
jien kansallisuudet mainitaan 
messussa. Loppupäivä vapaata. 
Yhteinen illallinen.

8. PÄIVÄ KOTIMATKA
Aamiainen hotellissa. Kuljetus 
Porton kentälle, josta lento Frank-
furtin kautta Helsinkiin.

LENTOAIKATAULU ( sitoumuksetta )
Helsinki - Frankfurt   06.30 - 08.10
Frankfurt - Porto  09.40 - 11.25
Porto - Frankfurt  16.15 - 19.50
Frankfurt - Helsinki   21.05 - 00.30 +1 

HINTAAN SISÄLTYY
• Lufthansan reittilennot turisti-
luokassa
• majoitus keskitasoisissa hotel-
leissa kahden hengen huoneessa
• ohjelman mukaiset ateriat (7 x 
aamiainen ja 7 x illallinen)
• ohjelman mukaiset bussikulje-
tukset
• huoltoauto matkatavaroille 
vaelluksen ajan
• Pekka Kataisen opaspalvelut 
• pyhiinvaelluspassi ja -todistus
HINTA 1 398 € - 100 €
HT- LEHDEN TILAAJILLE 1 298 €
MAJOITUS
Siisteissä **-*** tähden hotelleissa, 
joissa on mukavuudet. 
LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone 240 €
Myymme nais- ja miespaikkoja 
kahden hengen huoneisiin. Paik-
koja rajoitetusti.

Käy lukemassa blogi 
asiantuntijanmatkassa.fi

Asiantuntijaopas 
Pekka Katainen 
on liikunnan moni-

puolinen ammatti-
lainen ja asiantuntija. 

Ulospäin suuntautunut ja 
iloinen Pekka tempaa jokai-
sen mukaansa ja saa liikku-
misen maistumaan pelkältä 
nautinnolta.

Matkatavarat kulkevat hotellista 
toiseen autossa. Nauti – kiirettä 
ei ole! ”Buen Camino”

Keväinen vaelluksemme Santiago de Compostelaan alkaa Tuin kaupungista. Klassisella  
Camino Portugues -pyhiinvaellusreitillä tavoittaa aidon galicialaisen maalaismaiseman.  

Koko reitin voi vaeltaa jalan, ilman bussisiirtymiä ja vaellus on tasoltaan helppo.


