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12 dagen / 11 nachten
halfpension

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

25 april 20 € 1420

26 september 20 € 1420

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 490

Opstapplaatsen: A

Dag 1 • België - Tours - Poitiers
We rijden richting Poitiers voor een overnachting in het ***hotel Best Western le Bois de la Marche. 

Dag 2 • Poitiers - St. Jean-Pied-De-Port - Pamplona
Onze kennismaking met de pelgrims maken we ‘s namiddags bij dé startplaats van de “Camino” in St. Jean-Pied-De-Port. Voor onze gids 
alvast een ideaal moment om ons wat meer te vertellen over de steeds populairdere pelgrimstochten. Na deze stadswandeling trekken we 
verder naar het Pamplona El Toro Hotel & Spa**** (of gelijkwaardig).  

Dag 3 • Pamplona  
Dwalend door de straatjes in Pamplona komen we meer te weten over het rijke patrimonium: de kathedraal, de Plaza del Castillo, de beruchte 
“Calle Estafette”,… Vanaf de lunch genieten we van wat vrije tijd. 

Dag 4 • Pamplona - Logroño
Vandaag krijgen de fervente wandelaars onder ons de kans om letterlijk in de voetsporen te treden van duizenden pelgrims. We hebben voor 
jullie een authentieke etappe uitgekozen van 21 km, 9 km of 3 km. Voor de minder fanatieke wandelaars voorzien we een vrije namiddag in 
Logroño, dé pincho-hoofdstad van Spanje. Deze smaakbommetjes werden onlangs uitgeroepen tot culinaire topper… van de wereld! Onze 
geleverde inspanning wordt ’s avonds beloond met een echte “Pincho-crawl”. Samen met de locals eten we in de verlokkelijke pinchobars in 
de Calle Laurel. Wie wenst kan uiteraard ook op restaurant gaan. We overnachten in het ****hotel AC La Rioja (of gelijkwaardig).

Dag 5 • Logroño - Burgos
Na het ontbijt volgt een rondleiding bij Marqués de Riscal. Dit wijnhuis produceert een van de lekkerste Riojawijnen, waarvan we er ook een 
aantal mogen proeven. Voor onze lunch lopen we nog even langs het bij het landgoed horende hotel, een van de meest gefotografeerde 
gebouwen van de Rioja. In de late namiddag arriveren we in ****hotel Puerta de Burgos (of gelijkwaardig). 

Dag 6 • Burgos - Leòn
Onze excursie begint in het serene kartuizerklooster Cartuja de Miraflores. Na de terugrit wacht er ons een gegidste stadswandeling en 
aansluitend een vrij bezoek aan de overheerlijke tapabars. Ook de cultuurliefhebber komt in Burgos ruimschoots aan zijn trekken met o.a. de 
grootste gotische kathedraal van Spanje. We overnachten in het ****hotel Silken Luis de León (of gelijkwaardig).

Dag 7 • Leòn - Santiago 
In de voormiddag bezoeken we Leòn. Dit stadje valt op door zijn verfijning, getuige hiervan zijn o.a. het Casa Botines van Gaudi en de 
kathedraal met maar liefst 1,764 vierkante meter glasramen! Na de lunch reizen we door naar Santiago, waar we verblijven in het **** hotel 
Hesperia Peregrino (of gelijkwaardig).

Dag 8 • Santiago 
Samen met onze gids struinen we rond in de sfeervolle straatjes van dit magische bedevaartsoord, waar we o.a. de markt en de kathedraal 
bezoeken. Na een deugddoende vrije middag wonen we in dit heiligdom met zijn allen een misviering bij. Met wat geluk zwiert op het einde 
van de dienst de “Botafumeiro” uit. ’s Avonds diner in het hotel.   

Dag 9 • Santiago - Vitoria
In de namiddag maken we een tussenstop in het Guggenheimmuseum. In de collectie vinden we o.a. werken van Rothko, Warhol en Margritte 
terug. Aansluitend installeren we ons in ****hotel NH Canciller Ayala (of gelijkwaardig).  

Dag 10 • Vitoria - San Sebastian 
Onze gids voert ons deze ochtend mee doorheen Bilbao. We eindigen ons bezoek in de culinaire art-decotempel “Mercado de la ribera”. In 
de grootste overdekte markt van Europa voorzien we een vrije lunch. Na een korte rit arriveren we in het ****hotel Monte Igueldo Hotel (of 
gelijkwaardig) in San Sebastian, waar we tot het diner vrij zijn. 

Dag 11 • San Sebastian - Poitiers
Heerlijk uitgerust verlaten we na de lunch ons vakantieparadijs en rijden we door naar Poitiers voor een overnachting in ***Best Western le 
Bois de la Marche hotel. 

Dag 12 • Poitiers - België Terugkeer naar België. 

HOTELS*** & ****
Ligging: meestal vrij centraal en toch rustig gelegen 
Uitrusting: mooie hotels, met restaurant, bar, salon en veelal met lift, 
sommigen hebben ook een zwembad, mooi en comfortabel ingericht, 
badkamer met bad of douche, toilet, telefoon, tv, veelal met airco 
Maaltijden: ontbijtbuffet,  ’s avonds nationale en internationale 3-gangen 
maaltijden, (excl. dag 4: avondmaaltijd wordt vervangen door lunch op dag 5) 

INBEGREPEN
• **** PRINCESS CLASS AUTOCAR 
• Halfpension vanaf de 1e dag het avondmaal t.e.m. de 12e dag het ontbijt 
• Gebruik van draadloze headset voor bepaalde stadsbezoeken 
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België 

NIET INBEGREPEN
• Geschat bedrag facultatieve uitstappen: ± € 25 
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CULINAIRE PELGRIMSTOCHT IN 
NOORD-SPANJE
Spanje


