
Nyhet hösten 2022! Pilgrimsleden med vandringar, Nya-Spanien viner 

i Kastillien och Léon och östra Galicien och härlig mat! 8d 
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Preliminärt program 

Dag 1 (Middag) 

Ankomst Madrid med transfer till D.O. Rueda 2h. Incheckning Hotel Villa de Ferias i Medina de 

Campo. Lättare välkomstmiddag. 

Dag 2 (Lunch) 

Bodegabesök samt lunch sedan transfer 2h till León med lunch på vägen. Incheckning fina Hotel 

Infantas de León, stadsvandring med stadsguide och frikväll. Kanske prova tapas i kända Barrio 

Húmedo där de bjuder på tapas med drycken man beställer. 

Dag 3 (Frukost, Lunch, Middag) 

Besök gotiska katedralen i León och lite egen tid i staden innan avresa mot vinbodega Tierras de 

León med lunch. Vidare till Astorga incheckning Hotel Gaudí, med valfritt besök i Gaudís 

biskopspalats. Michelinrekommenderad middag runt hörnet. 

Dag 4. (F,L,M) 

Pilgrimsvandring kring Castrillo de Polvazares vidare i buss till Cruz de Hierro och längs vackra 

pilgrimsleden över Leóns berg. Lunch i Molinaseca. Vidare in i Bierzo via korsriddarnas 

PILGRIMSLEDEN - VIN -  VANDRING – KULTUR 

Ny version av Upplev Kastillien & León 1-9 maj 2023 

Res med oss till León, Gaudís Astorga, vackra vilda Bierzo med romerska lämningarna i Médulas och 

fantastiska viner, en avstickare till pilgrimsbyn O Cebreiro och up´n´coming D.O. Valdeorras i Galicien. 

 ¡Bienvenido! 

 



Ponferrada till Villafranca del Bierzo med bodegabesök, incheckning på charmiga Las Doñas del 

Portazgo och middag i byn. 

 

Dag 5. (F,L) 

Kort morgonpromenad och bodegabesök. Sedan vandrar vi en del av etappen till O Cebreiro 

efter kort transfer. Lantlig lunch i denna keltiska pilgrimsby. Vi besöker lilla pilgrimskyrkan. 

Tillbaka till Villafranca med fri eftermiddag och kväll. 

Dag 6. (F,L,M) 

Utcheckning och utflykt till gruvbrottet Médulas där romarna ”sprängde” bergen med 

vattenkraft i sin jakt på guld! Vandring i området och lunch. Incheckning i lyxiga Pazo do Castro 

med middag. 

Dag 7. (F,L,M) 

Vandring i Valdeorras till bodega med lätt lunch, sedan tid för spa-besök och middag hotellet. 

Dag 8.(F,M) Utcheckning och transfer totalt 4h (stopp för kort lunch) till Segovia med 

incheckning på fina Eurostars Acueducto precis brevid den romerska akvedukten. Valfri 

promenad sedan fri eftermiddag och fin avskedsmiddag. 

Dag 9. (F) Tidig transfer till flyg och hemresa. Frukostpåse. 

 

 

 

 

 

 

 

Flygbiljett t/r reguljärflyg, 8 nätters hotel, del i dubbelrum med frukostbuffé 

6 luncher + 6 middagar, Besök enligt program, Alla transfers i Spanien, svensk guidning 

Spansk resegaranti 

Pris per person 1.720,00€ 9 dagar, Enkelrumstillägg280€ (maxantal:16 deltagare) 


