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SANTIAGO DE COMPOSTELA
Wandel-, fiets- en kampeervakanties

ACTIEVE VAKANTIE
NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA
Hou je van een sportieve uitdaging? In 2019 organiseren we opnieuw een
unieke aanbod wandel- en fietsreizen naar het Spaanse bedevaartsoord.
Nieuw dit jaar zijn onze wandeltochten over de Camino Primitivo, van
Compostela naar Finisterra en een kampeerrondreis met eindhalte in
Compostela.
Maak jouw droom waar…
Alles achter laten om duizenden kilometers te reizen
naar een heilige plek. Dat
is wat miljoenen mensen al
sinds de 11e eeuw doen om
het graf van apostel Jacobus
de Meerdere in Santiago de
Compostela te bezoeken.
Stap of fiets in 2019 mee
in hun voetsporen. De
middeleeuwse routes lopen
doorheen prachtige natuur,
uitgestrekte landschappen,
groene wijngaarden, fenomenale kathedralen, authentieke
dorpjes en prachtige kunststeden.

Compostela in groep…
Als je voor onze groepsreizen kiest, ervaar je ten
volle het unieke gevoel van
pelgrimeren. Ons team van
ervaren en enthousiaste
vrijwilligers staat garant voor
een persoonlijke service voor,
tijdens en na de reis. Je pelgrimstocht wordt een unieke
beleving.

FIETSEN NAAR COMPOSTELA
Fietsvakantie

We stippelden prachtige fietsroutes uit over rustige wegen op authentieke
stukken van de Camino.
Door de terreinkennis van onze
begeleiders, duidelijke afspraken over tempo en veiligheid,
met zorg gekozen hotels en een
uitgebreide bevoorrading heb je
alle tijd om pelgrim te zijn. In
ons aanbod vind je fietsreizen
voor recreanten (gemiddeld

tempo tussen 15-17 km/u),
sportieve recreanten (gemiddeld
tempo tussen 18 en 21 km/u),
sportieve fietsers (gemiddeld
tempo tussen 20 en 23 km/u)
en sportief+ fietsers (gemiddeld
tempo tussen 22 en 25 km/u).

Inclusief: alle overnachtingen in VP (ontbijt, picknick en avondmaal), vlucht heen (indien van toepassing) en terug en
Nederlandstalige reisbegeleiding.
Exclusief: drank bij de maaltijden, toeristentaks (ter plaatse te betalen), eventuele inkomgelden, fietshuur,
verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien, eventuele brandstoftoeslag of luchthaventaksverhoging

SPORTIEVE FIETSERS
Compostela

Onze groepsreizen voor sportieve
fietsers vertrekken vanuit België
of vanuit Roncevalles (nabij de
Frans/Spaanse grens). Wie het
hele traject fietst, start in Leuven
of Doornik over een parcours
van 2300 km in 15 etappes. De
fietsreis voor sportieve recreanten
vanuit het Spaanse Roncevalles
is +/- 1000 km en leggen we af
in 10 fietsdagen. Van Lourdes
naar Compostela fietsen we in 8
etappes +/- 1100km in 2 tempogroepen met sportief en sportief+
-fietsers.

Vakantie-info:
Roncevalles - Compostela
2/06 - 14/06/2019
T empo: Sportief recreant
Leuven - Compostela
20/07 - 04/08/19
Tempo: Sportief+

Lourdes - Compostela
29/07 - 07/08/2019
Tempo: Sportief en sportief+

Doornik - Compostela
15/08 - 30/08/2019
Tempo: sportief+

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

vanaf 1.939,-

RECREATIEVE FIETSERS
Compostela

De combinatie van een autocar
en je fiets maakt dat je ook als
recreatieve fietser je droom om
Compostela te bereiken kan
waarmaken. Negen dagen lang
volgen we voornamelijk de Camino Francés. Dagelijks fietsen we
ongeveer 45 tot 65 km. Samen
met de wandelaars, maken we
gebruik van een autocar om bepaalde afstanden te overbruggen.
Het parcours slingert je door het
prachtige Spaanse landschap met
Saint-Jean-Pied-de-Port, Roncesvalles, de Rioja-wijnstreek en de
prachtige steden Burgos en León.

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

Vakantie-info:
Lourdes - Compostela
11/07 - 21/07/2019
Tempo: Recreanten

vanaf 2.235,-

MOUNTAINBIKE
Compostela

In acht ritten fiets je over de
Camino Portugues met de MTB
van Lissabon naar Santiago de
Compostela. Als een van de oudste pelgrimswegen uit de Middeleeuwen is deze minder bekende
camino rustig en heel authentiek.
We overnachten in mooie steden
zoals Tomar, Coimbra en Barcelos
en passeren onderweg Porto
en Ponte de Lima. De Camino
Portugues loopt over meestal
onverharde wegen, karrensporen,
kasseiwegen en veel boswegen.
Kortom een unieke uitdaging voor
de mountainbiker in jou.

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

Vakantie-info:
Lissabon - Compostela
14/09 - 23/09/2019
Tempo: mogelijk om op eigen
tempo te fietsen

vanaf 1.939,-

WANDELEN NAAR COMPOSTELA
Wandelvakantie

Govaka & Pasar organiseert in 2019 5 verschillende wandelreizen. Al onze
wandelreizen worden begeleid door een ervaren en enthousiaste vrijwilliger met
een uitstekende kennis van het terrein.
In 2019 stappen we voor de
15de keer naar Santiago de
Compostela. Profiteer van
deze ervaring en stap zelf de
eeuwenoude pelgrimstocht naar
Compostela: een unieke mix van
inspiratie, cultuur en natuur.
Op alle tochten in authentieke
en comfortabele overnachtings-

plaatsen waar je kan genieten
van de goede maaltijden en de
pelgrimsfeer. En wij zorgen voor
je bagagetransport. Zo kan je
ten volle genieten en zorgeloos
de pelgrimstocht ervaren.

Inclusief: alle overnachtingen in HP (ontbijt en avondmaal), Lourdes - Compostela is lunchpakket
inbegrepen, vlucht heen/terug, Nederlandstalige reisbegeleiding en bagagetransport onderweg.
Exclusief: drank bij de maaltijden, toeristentaks (ter plaatse te betalen), eventuele
inkomgelden, fietshuur, verzekeringen, persoonlijke uitgaven en fooien, eventuele brandstoftoeslag en
luchthaventaksverhoging

BELEVINGSTOCHT NAAR COMPOSTELA
Compostela

Als echte pelgrim stap je vanuit
Astorga de laatste 250 km van
de Camino Francés. Onderweg
trekken we door dorpen die hun
ontstaan en hun bestaan te
danken hebben aan de ontelbare
bedevaarders die er sinds de 11
de eeuw voorbij trekken. Na 10
tochten van 23 tot 34 kilometer
bereiken we Compostela waar we
op vertoon van onze credential
de compostelana in ontvangst
nemen. Overnachten doen we in
(pelgrim)hotels. Voor stappers
met een goede fysieke conditie.

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

Vakantie-info:
Astorga - Compostela
09/07 - 20/07/2019

vanaf 1.699,-

KENNISMAKING MET DE CAMINO FRANCÉS
Compostela

Tijdens de kennismakingstocht
wandel je vanuit Lourdes naar
Saint-Jean-Pied-de-Port. Via de
Roelandpas stappen we naar Roncevalles. Op de tocht wandelen
we de negen mooiste trajecten
van de Camino Francés. Een autocar brengt je elke dag verder op
de route. Deze succesformule is
ideaal voor minder ervaren stappers die een eerste kennismaking
willen met een pelgrimstocht. We
overnachten in bekende pelgrimssteden als Pamplona, Burgos en
Leon. Dagelijkse wandelafstanden: 20 tot 25 km.

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

Vakantie-info:
Lourdes - Compostela
11/07 - 21/07/2019

vanaf 1.950,-

VAN SANTIAGO NAAR FINISTERRA EN MUXIA
Compostela

Compostela is de eindbestemming voor velen, maar Santiago
is geen eindpunt. Van oudsher
stapte men verder naar Finisterra
en Muxía. In Finesterra reikt de
pelgrim naar het oneindige. Hier
lieten ze hun oude leven achter,
met als symboliek het verbranden
van hun kleren. Even verder aan
de wilde Costa da Morte ligt
Muxía. Maria zou hier aan wal
gekomen zijn om Santiago aan te
moedigen. Vier stapdagen brengen je in een streek vol volksverhalen en legenden. Stap mee tot
de legendarische kilometerpaal
000 aan het einde van de wereld.

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

NIEUW

Vakantie-info:
Santiago de Compostela
- Finisterra
20/7 - 25/7/2019

vanaf 1.115,-

CAMINO PRIMITIVO
Compostela

In de 9e eeuw was het koninkrijk
Asturië een van de laatste christelijke bolwerken in Noord-Spanje. Toen koning Alfonso II de
ontdekking van het graf van de
heilige Jacobus vernam, trok hij
met zijn gevolg naar Compostela.
De route die hij toen nam komt in
grote lijnen overeen met de huidige Camino Primitivo. Met zijn
uniek parcours door het berg- en
heuvelachtig Asturië is deze tocht
uitermate geschikt voor stappers
die van een uitdaging houden en
volop van het landschap willen
genieten. We stappen in 12 dagen
ongeveer 310 km (20 tot 35 km
per dag).

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

Vakantie-info:
Oviedo - Compostela
19/08 - 01/09/19

vanaf 1.815,-

PELGRIMSTOCHT UIT PORTO
Compostela

Alle wegen leiden naar … Compostela, ook vanuit Portugal.
Onze tocht met vertrek uit Porto
neemt je mee over de Portugese
variant van de Camino Frances.
Op deze pelgrimstocht wandel
je door de prachtige Douro- en
Minhostreek. Eens in Spanje
doorkruis je het groene Galicië tot
Compostela. Deze 240 km lange
tocht brengt ons in 10 dagen van
Porto naar Santiago de Compostela. De hoogteverschillen zijn
niet groot, toch is een goede
fysieke conditie belangrijk. Een
mooi alternatief voor wie al eens
de Camino Francés stapte.

Meer details en informatie over de reis vind je op:
www.govaka.be

Vakantie-info:
Porto - Compostela
10/09 - 21/09/2019

vanaf 1.907,-

KAMPEERRONDREIS PORTUGAL-COMPOSTELA
Compostela

Nieuw in ons Compostela-aanbod. Een unieke kampeerrondreis in groep van 4 weken voor
caravans en motorhomes met
start helemaal in het zuiden van
Portugal. We verkennen eerst de
prachtige regio van de Algarve.
Van daaruit reizen we onder meer
naar Lissabon – Porto en Fatima
om te eindigen in Santiago de
Compostela. Deze reis staat
garant voor een aangename mix
van cultuur en ontspanning met
onderweg heel wat toeristische
trekpleisters. Wandelaars en
fietsliefhebbers komen onderweg
ruim aan hun trekken.

Vakantie-info:
Algarve - Compostela
05/09 - 24/09/2019

Meer details en informatie over prijzen en de reis vind je op:
www.govaka.be vanaf december 2018

Ontdek ons voorjaarsaanbod op www.govaka.be
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Inschrijven doe je eenvoudig via www.govaka.be of telefonisch 02/246 5 246
Je kan ons van maandag tot vrijdag bereiken van 8u tot 11u45 en van 12u15 tot 16u30
De vermelde prijzen en data in deze brochure zijn onder voorbehoud.
Op www.govaka.be vind je steeds de correcte informatie.

V.U.: Dirk Van De Velde – Reisbureau Govaka&Pasar – Urbain Britsierslaan 5 – 1030 Brussel

S AV E
H
T E DATE

BEZOEK ONS OP
VAKANTIE-IDEE
VAKANTIESALON
Ontdek het volledige aanbod groepsreizen 2019.
Onze reisbegeleiders stellen
hun vakantie graag aan je
voor en staan klaar om al je
vragen te beantwoorden.
PRAKTISCH:

Zondag 16 december 2018
Van 09u30 tot 16u
GC Den Boomgaard
Antwerpsesteenweg 57
2520 Ranst
Gratis toegang

Sportieve fietsreizen
Recreatieve fietsreizen
Wandelreizen
Kampeerrondreizen
Kampeervakanties
Cultuurreizen
Citytrips
Santiago de Compostela
Lourdes

Govaka
& Pasar
Begeleide groepsreizen

Reisbureau Govaka & Pasar (lic. 5417)
Urbain Britsierslaan 5
1030 Brussel
T. 02/246 5 246
www.govaka.be

