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Vandra i Spanien 

 

Camino Francés, 7 nätter 
León – O Cebreiro, 6 vandringsdagar 

 
Den mest kända av pilgrimslederna genom Spanien till Santiago de Compostela är 
Camino Francés, eller Den franska vägen som den också kallas. Camino Francés ger 
dig cirka 80 mil vandringsled att utforska. Regionen Castilla y León är inte bara den 
till ytan största spanska region utan även EU: s största region. Castilla y León utgör 
en del av den spanska högplatån Meseta central och klimatet är kontinentalt med 
varma somrar och kalla vintrar.  
 
Vandringen mellan León och O Cebreiro går till att börja med över Meseta central för 
att från Astorga övergå i mera kuperad terräng. Strax innan slutmålet O Cebreiro når 
du Galicien, det gröna Spanien med sina skogbeklädda berg. Den här etappen av 
Camino Francés är ganska ansträngande med flera långa dagar. Du får belöningen 
när du kommer fram till O Cebreiro som ligger på högre höjd med ljuvlig utsikt över 
Galicien. 
 
 

Höjdpunkter 
• León 
• Kyrkan Sanctuarío Virgen del Camino 
• Lantliga och gemytliga byar med möjlighet att njuta av god mat och dryck 
• Klostret Santa María la Real i Carracedo 
• O Cebreiro med kyrkan Santa María la Real och det lilla berget väster om byn 

med ett träkors.   
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Dag 1 – Ankomst till León 
Till León är det möjligt att flyga via Madrid, 
men utbudet är begränsat så det bästa är att 
flyga till Madrid och resa vidare med buss till 
León. 
 
León är provins- och regionhuvudstad, vilket 
har stor betydelse i den här delen av 
Spanien. León var eget kungarike från år 910 
– 1230 och då den viktigaste staden i hela 
Spanien, detta trots att morerna år 988 
plundrade och förstörde staden. Alla 
tidsepoker har sina byggnadsminnen mer 
eller mindre väl bevarade. Du kommer inte 
att vara sysslolös under din tid i León. Har du 
möjlighet kan en extra natt komma väl till 
pass för att se och upptäcka stadens alla 
lämningar. 
 

 
Klostret, San Marcos i León 
 

Dag 2 – León – Villadangos del Páramo 
Du vandrar ut ur staden via katedralen och 
San Marcos. Vid avtagsvägen till Leóns 
flygplats finner du på höger sida ett modernt 
byggnadsverk med stora höga reliefer. Det 
är Sanctuarío Virgen del Camino som 
byggdes under åren 1961 – 1962. Detta är 
kanske den mest fantastiska moderna 
kyrkan längs med caminon. Kyrkan, som 
byggdes på platsen för en äldre kyrka, är helt 
klart värd ett stopp. Strax efter La Virgen del 
Camino behöver du göra ett vägval. Du kan 
antingen välja att följa den trafikerade vägen 
förbi ett par byar med faciliteter. De flesta 
väljer dock vägen via Fresno del Camino där 
du måste göra ytterligare ett vägval. För att 
komma till Villadangos del Páramo följer du 
järnvägen, Villadangos del Páramo är ett 
lugnt och fridfullt samhälle och har varit så 
sedan ett blodigt slag år 1111. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 312 m, 
sänkning: 248 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km  
 

Dag 3 – Villadangos del Páramo – 
Astorga 

Den här etappen, går liksom gårdagens 
vandring, genom en bygd med endast ett 
fåtal byar. Halvvägs finns det dock ett bra 
lunchstopp vid Hospital de Órbigo. Órbigo är 
känt för sina vitlöksodlingar och doften av 
vitlök som torkas i vinden känns ända till 
Astorga. Leden går genom ett platt landskap 
och är därför lättvandrad. Du går bitvis 
genom skönt svalkande skogar som ger 
skugga och möjlighet till vila i det fria. Du 
kommer in i den underbara staden Astorga 
via en mycket brant gata. Innanför 
stadsmuren är gatorna ganska smala. 
Staden Astorga är inte stor men här finns 
ändå mycket att se.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 241 m, 
sänkning: 234 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 29 km  
 

 
Katedralen Santa Maria i Astorga 
 

Dag 4 – Astorga – Rabanal del Camino 
Dagens vandring går mot bergen, från 870 
m.ö.h. till 1 155 m.ö.h, och stadigt uppför mot 
Rabanal. Den högre höjden gör att det är 
betydligt svalare i Rabanal än i Astorga. Till 
skillnad från de tidigare dagarnas vandring 
passerar leden idag flera lantliga och 
gemytliga byar med möjlighet att njuta av 
god mat och dryck. Rabanal del Camino är en 
liten bergsby. På 1100-talet beskyddades 
byn av tempelriddarna. Riddarna skyddade 
pilgrimerna hela den vilda, höga, kyliga och 
steniga vägen över berget Irago till 
Ponferrada.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 406 m, 
sänkning: 81 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km 
 
Dag 5 – Rabanal del Camino – 
Molinaseca 
Idag vandrar du mot ledens högsta punkt, 
Iragopasset vid Cruz Ferro. Leden går 
därefter brant nedför till Molinaseca. Leden 
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följer en relativt ny stig vid sidan om den 
asfalterade vägen. Du passerar flera byar 
med restauranger och kaféer så möjlighet 
att äta, dricka eller proviantera finns. 
Landskapet är kargt och vägen kantas av 
sten och ek. Väl framme i Molinaseca 
passerar du en romersk bro och möts av en 
fantastisk vy över byn och kyrkan som är 
helgad åt S: t Nicolás de Bari. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 496 m, 
sänkning: 1 058 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 27 km 
 

 
Cruz de Ferro 
 

Dag 6 – Molinaseca – Villafranca del 
Bierzo 
Åter igen väntar en lång vandring genom ett 
flackt landskap. Du ska ta dig igenom en 
dåligt skyltad stad, Ponferrada. Från 
Ponferrada går leden genom vinodlingar och 
vandringen är lätt och flack. Efter 
Camponaraya gör många en avstickare från 
leden till klostret Santa María la Real i 
Carracedo. Klostret är mycket sevärt och 
härbärgerar dessutom ett intressant 
museum.  
 
Villafranca del Bierzo kallades under 900-
talet ”främlingarnas stad” eftersom den då 
beboddes av folk från hela världen. Pilgrimer 
som på grund av sjukdom eller av någon 
annan anledning inte kunde fortsätta sin 
vandring kunde redan här få sitt Compostela 
i Santiagokyrkan.  
 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 470 m, 
sänkning: 555 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 31 km  
 

 
Villafranca del Bierzo 
 

Dag 7 – Villafranca del Bierzo – O 
Cebreiro 
Idag blir det vandring uppför mot O Cebreiro.  
Den lilla byn med sin kyrka har ett fantastiskt 
läge med en ljuvlig utsikt över Galicien. 
Kyrkan Santa María la Real har flera skatter 
som bland annat inkluderar den heliga 
Graalen, skålen som Jesus sägs ha använt 
vid nattvardens instiftande, och en 
Mariaskulptur från 1100-talet. Denna 
skulptur firas den 8 september varje år av 
fler än 30 000 personer. Sträckan kan delas 
upp genom att du lägger till en extranatt i 
Trabadelo som ligger mellan Villafranca del 
Bierzo och O Cebreiro. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 364 m, 
sänkning: 522 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 31 km  
 

 
O Cebreiro, kyrkan Santa María la Real  
 

Dag 8 – Hemresa 
Det är dags för hemresa om du inte har 
bestämt att antingen fortsätta din vandring 
mot Santiago de Compostela eller ge dig av 
på andra äventyr. 
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Utsikt från O Cebreiro 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Är ni 10 personer 
eller flera kontakta oss för offert. 
 
Boende 
Du bor i första hand på små privatägda hotell 
längs Den franska vägen. Rummen har 
sängkläder, handduk och i de flesta fallen 
även badrum i rummet. Vi bokar dig i första 
hand på platserna som nämns i programmet 
men undantag kan finnas på grund av 
fullbokade hotell, då vi bokar dig på 
närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. T.ex. Roncesvalles är en 
liten ort med få hotellbäddar. Är det är fullt 
bokar vi rum i Burguete, 3 km efter 
Roncesvalles.  
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 
 
Svårighetsgrad 

• Snittvärde svårighetsgrad: 3,8 / 5 
• Vandringen är medel till krävandr. 

Två dagar är medel, tre är 
utmanande och en är krävande.   

• Sträckan du vandrar inkluderar 
stigar/grusvägar (61%), mindre 
asfalterade vägar (32%) och 
trafikerade vägar (6%).  

• Att följa leden är enkelt då det finns 
blå skyltar med gula musslor som 
visar riktningen.  

• Total sträcka att vandra är cirka 161 
km fördelade på 6 vandringsdagar. 

 
Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplatser till startplats i León är:  

• Bilbao (340 km)  
• Madrid (353 km) 

 
León har egen flygplats dock med ett 
mycket begränsat utbud av flyg, så det 
bästa alternativet är att ta flyga till Madrid 
och vidare med bussen till León 
Närmaste flygplatser från slutmålet O 
Cebreiro är:  

• A Coruña (157 km)  
• Santiago de Compostela (169 km) 
• Madrid (455 km). 

 
Lokala transporter, utresan 
Startplatsen León når du med buss eller tåg. 
Enklast är resa med buss till Madrid. 
 

Lokala transporter, hemresan 
Från slutmålet O Cebreiro är det 4 km till 
Piedrafita do Cebreiro, dit du lämpligen reser 
med taxi. 
Från Piedrafita do Cebreiro finns 
bussförbindelser med A Coruña, Santiago de 
Compostela och Madrid.  
 

Taxitransfer 
För att ta dig till närmaste busshållplats i 
Piedrafita do Cebreiro reser du med 
förbeställd taxitransfer eller taxi som du 
bokar på plats kvällen innan avresa.  
 
Föredrar du att resa från O Cebreiro med 
taxitransfer till flygplatserna A Coruña och 
Santiago de Compostela kan du beställa det 
via oss.  
 
För information om transferpriser se vår 
hemsida: www.vandra.se 
 
 
 

http://www.vandra.se/
http://www.vandra.se/
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Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg du planerar att 
boka så lägger vi in dem i din resplan och 
kompletterar med information om lämpliga 
anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. 
Flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 

lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 
Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 

Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21  
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 
 
Castilla y León 
Leon är beläget på den spanska högplatån Meseta Central. Detta innebär kalla vintrar, ofta med 
snö och heta, torra somrar.  Högplatån har i stort inte några träd som skuggar dig som vandrar på 
sommaren. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Camino Francés 
Camino Frances är den mest populära av alla leder till Santiago de Compostela. Leden börjar i St 
Jean Pied de Port på den franska sidan av Pyrenéerna och avslutas cirka 790 km senare i 
Santiago de Compostela. Leden underhålls mycket väl av den spanska regeringen och av 
regionerna som den passerar igenom. 
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