
1. dag 
Danmark- Santiago de 
Campostela  
Der er afgang fra Danmark via 
Madrid til Santiago de 
Campostela 

I er sent fremme i Santiago de 
Compostela, så vi foreslår at I 
tager en taxi til jeres hotel og 
venter til dag 3 med at hente 
jeres bil.  
Overnatning: 3* hotel i 
Santiago 

2. dag 
Santiago de Compostela 
Den helt uovertrufne 
seværdighed i Santiago de 
Compostela er den imponerende 
katedral, der er rejst over 
disciplen Jakobs formode grav – 
en kristen helligdom, der i 
middelalderen kun blev overgået 
af de hellige steder i Rom og 
Jerusalem 

Byen har dog andre interessante 
bygninger som Convento de San 
Francisco, der siges at være 
grundlagt af Frans af Assisi og 
det mere end 1000 år gamle 
præsteseminarium, Monasterio 
de San Mantino Pinario. 

Desuden er den gamle bykerne, 
og ikke mindst det lokale 
marked, utrolig charmerende.  
Overnatning: 3* hotel i 
Santiago 

3. dag 
Santiago de Compostela – 
Ribadeo (kørsel ca. 270) 
I tager til lufthavnen for at hente 
bilen og derfra kører i fra 
Santiago de Compostela for selv 
om der ikke skal tilbagelægges så 
mange kilometer, foregår en del 
af ruten ad små snørklede veje, 
så det kan nemt blive en heldags 
køretur. 

Kør nordpå til Betanzos, som er 
højt og smukt beliggende mellem 
vinbjerge. Herfra fortsættes via 
Ferrol, general Francos fødeby til 
nordkysten, hvor I eventuelt kan 
gøre stop i fiskerbyen Viveiro, der 
om sommeren forvandles til et 
livligt badested. 

Ribadeo, hvor I skal overnatte, 
ligger ved Eo-flodens udmunding  

på grænsen til Asturien.  
Overnatning: 3* hotel i 
Rebadeo 

4. dag 
Ribadeo–Oviedo  
(kørsel ca. 200 km) 
Fortsæt langs Asturiens frodige 
og klippefyldte kyst, der med 
rette bærer betegnelsen Den 
Grønne Kyst. 

Gør stop i nogle af de små 
fiskerlandsbyer på vejen og 
indånd lidt af atmosfæren for 
eksempel i Luarca, der betegnes 
som en af de kønneste byer på 
den spanske nordkyst. Også den 
noget usædvanlige fiskerby, 
Cudillero (anlagt af vikingerne), 
hvor husene synes at være 
klistret på de stejle klipper er et 
besøg værd. 

Her skal I spise sardiner og 
drikke den lokale æblevin, sidra, 
som er en asturiesk specialitet. 
Inden I drejer ind i landet til den 
smukt beliggende asturiske 
hovedstad, Oviedo. 

Her er hovedattraktionerne nogle 
enestående, førromanske, små 
kirker opført i 800-tallet og den 
smukke katedral fra 1300-tallet, 
hvor Asturiens konger ligger 
begravet. 
Overnatning: 3* hotel i 
Oviendo 

5. dag 
Oviedo 
Brug dagen til et besøg i Lestres 
for at beundre denne vidunder-
lige by, der er opført på de stejle 
klipper. Nyd de flotte huse, som 
er opført af nogle af de lokale 
udvandrere, der fik drømmen om 
at tjene penge opfyldt – penge 
der blev sat i statelige bygninger, 
som nu gennemgår en nænsom 
renovering. 

De mange dejlige strande i 
området indbyder til en dukkert 
og i bjergkæden, Picos de Europa 
mod øst er der rig mulighed for 
gode traveture og fantastiske 
naturoplevelser. 

Tilbage i Oviendo er der igen 
mulighed for at smage sidra, som 
I bør nyde sammen med de 
lokale tapas i en af de mange 

restauranter i Gascona-gaden. 

Overnatning: 3* hotel i 
Oviendo 

6. dag 
Oviedo–Bilbao  
(kørsel ca. 290 km) 
Fortsæt jeres tur langs kysten og 
gør stop ved Ribadesella, hvor I i 
Tito Bustillo-hulerne kan finde 
nogle af de mest betydningsfulde 
forhistoriske hulemalerier. 

Turen langs kysten er utrolig 

smuk med bjergene på den ene 
side og havet på den anden. Her 
er klipper afløst af en perlerække 
af smukke badestrande. 

I bør gøre stop i Llanes, der er en 
charmerende fiskerby med en fin 
gammel bydel og i Comillas, hvor 
det store trækplaster er et af 
Gaudis finurlige værker, El 
Capricho, der er en vidunderlig 
og farvestrålende blanding af 
mange forskellige stilarter. 

Også Santillana del Mar er helt 
klart et besøg værd, - det er en 
velbevaret og meget elegant 
middelalderby med utrolig 
smukke huse og hyggelige 
brostensbelagte gader. 

Her er fint at gå på indkøb efter 
lokale produkter som honning, 
kunsthåndværk og egnens 
fødevarer. 

Der er gode strande i og omkring 
provinsens hovedstad Santander 
og i småbyerne Santoña og 
Laredo, så der burde være 
mulighed for et havbad inden 
Iankommer til Bilba. 
Overnatning: 3* hotel i Bilbao 

7. dag 
Bilbao 
Oplev denne spænende by og se 
bl.a. det fantastiske kunstmuse-
um i Guggenheim-kæden, alene 
bygning er det hele værd.  
Overnatning: 3* hotel i Bilbao 

8. dag  
Bilbao-Danmark 
Turen er ved at være slut og I 
finder til lufthavnen for at 
aflevere bilen og flyver flyver 
tilbage til Danmark. 
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