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Vi vil, vi kan og vi gør det 

• Vi er tre ”unge mennesker”, på tilsammen 200 år, som valgte at gå den 800 km 
lange Pilgrimsvandring.  

• De 800 km skulle tilbagelægges til fods, og der bruges den tid som er nødvendig. 

• Allerede før jul planlagde vi , at vandre hele vejen fra Roncesvalles til Santiago de 
Compostela. 

• Den 10. juni fløj vi fra Kastrup via Palma til Bilbao, med bus til Pamplona og videre i 
taxa. I regn og torden ankom vi kl. 23,30 til Roncesvalles. Alt var lukket, til alt held 
var døren til vestibulen i det store Hotel åben, Ellen foreslog at vi gik derind. Da 
der ikke kom noget personale satte vi os til rette i de store lænestole og ”sov” der.  

• Næste morgen kl. 6.30 fortsatte vi mod Zubiri. 
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Pilgrimsvejen fra Roncesvalles 
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Roncesvalles 
Pilgrimmene som har overnattet i 
”Refugio de peregrinos de 
Roncesvalles” gør klar til dagens 
vandring 

Det er muligt at få rygsækken 
transporteret til næste refugium 
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Roncesvalles 

Pilgrimsvandringen starter 6.30, det 
er frostvejr og vi har ikke sovet. 

Vejen mod Zubiri er våd og smattet. 
Håber på morgenmad i næste lille by. 
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Asador et sted for morgenkaffe 

Så er kaffen klar 
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Mod Zubiri 

Frokostpause og udsigten fra 
Erro nydes. 7 



Zubiri 
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Det var vanskeligt at finde et stad at overnatte i Zubiri., de fleste steder 
var optaget. Arne og Ellen fik et værelse pension Goikoa, som var billigt, 
men ikke helt tilfredsstillende, da de skulle dele bad og toilet med et 
mindre rejseselskab, som også boede der. Ole fik er værelse i Hosteria de 
Zubiri. 

Stien fra Zubiri ser fin ud 
(måske ikke er rigtig 
pilgrimsvej) 



Mod Pamplona 

Vi går langs floden Arga Udsigt på vej til Pamplona 
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På vej til Puente la Reina 
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Vi gik videre til Pente la Reina. 
Vejen var fin. Vi ville egentlig 
overnatte i Villatuerta, men 
fandt ikke hostal, så vi gik videre 
til Estella, hvor vi efter nogen 
søgning fandt et godt hotel. 



Alto de Perdón 
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På vej ud af Puenta la Reina 
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En lille by i det fjerne 
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Estella 
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Estella 
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Vi besluttede at holde en 
hviledag i Estella. 
Der var tid til at slappe af og 
nyde solen 

Pilgrimme sidder og venter på at 
refugiet skal åbne kl. 14.00. Det er 
med at være blandt de første, for at 
sikre sig en køje plads. 



Masser af flot natur 
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Det er, på dette sted, 
mulighed for at tappe 
lokalt vin, i drikkedunken. 



Der vandres i flot natur 
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Mod Los Arcos 
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Så er der er tid til frokost 
og et lille hvil.  



Pilgrimsvejen gennem Rioja 
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Ole bookede, hver dag hotel 
til næst overnatning. Oles 
datter Monika (i tyskland) 
hjalp med at finde hoteller 
via sms`er. 

Gik langs 
endeløse 
vinmarker. Vi 
ved nu hvad 
der menes 
med ”stenet 
jord”. 



Nájera 
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Santo Domingo de la Calzada 
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Var i Katedralen og så også hanen, der galede efter at en 
Japaner havde stillet sig an foran buret og givet underlige 
lyde fra sig.. 

Der var også tid til at nyde en 
eftermiddags øl. 



Grañon 
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Det er formiddag, Jesus har bagt brødet og vi 
mødes med andre Pilgrimme. Så kan det ikke 
blive meget bedre. 



Pensión Toñi i Belorado 
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Vi fik fine værelser, på Pension 
Toni. Der måtte vi hverken ryge 
eller vaske tøj på værelserne. 
Købte ind i supermarked og spiste 
på Ellen og Arne`s altan. 



Torvet i Belorado 
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Logroño 
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Navarrete 
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Burgos sletten 
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Til tider er det hårdt og 
udmattende at vandre i 
middagssolen. 



Orbaneja 
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Burgos 
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Hornillos del Camino 
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Ellen har fået store 
problemer med knæet, 
må bruge to vandrestokke 
og smertestillende piller. 



Vandmølle 
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Vi fortsatte til Hornillos, men kunne ikke 
finde det sted, vi skulle overnatte. Vi blev 
henvist til en bar, som åbenbart havde 
forbindelse med pensionatet, og efter 
nogen tid blev vi afhentet i bil og kørt til 
El Molino. Det lå mindst 8 km. fra 
Caminoen. Dejligt stad, langt ude på 
landet, og flinke mennesker. Efter 
morgenmaden blev vi kørt tilbage til 
Caminoen i Hornillos.  
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Klosterruin, San Tntón 

Munkene satte mad frem, til 
pilgrimmene som kom forbi 
klosteret. 
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Sahagún 
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Ellen og Arne tog bussen til 
Sahagún, og ventede der et 
par dage, for at se om 
Ellen`s knæ blev bedre. Om 
aftenen den 1. juni spiste vi 
middag sammen. 



León 
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Ellen og Arne tog toget til Lión, for at se tiden 
an med helsyn til Ellen`s knæ. Vi spiste 
middag sammen og Ellen og Arne ville tage 
til Madrid og videre hjem til Danmark.  



León 
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Ole fortsatte hele vejen til Santiago de 
Compostela og var fremme den 22. 
juni. På turistkontoret fik han printet 
flybilletterne ud, som Trudel (Ole´s 
kone) havde sendt med e-mail. 
Den 24. juni fløj Ole hjem til Danmark 
via Madrid. 

Det var synd, at vi ikke kunne fortsætte 
sammen, selvfølgelig mest for Ellen og 
Arne, men Ole savnede dem da også, 
især om aftenen, hvor vi plejede at gå ud 
og spise sammen. 



Madrid 
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Det største, flotteste og dyreste 
værelse på hele turen. 
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Hjemme igen har jeg overvejet, hvad der var godt og hvad der var mindre godt 

ved turen, og hvad jeg fik ud af at gå de mange kilometer.  
Naturen skifter mange gange under turen, bjerge med sne på toppen mod den 
blå himmel, skove med mange forskellige træer, kløfter, som man blev svimmel af 
at kigge ned i, vinmarker og alle de forskellige lyde, lige fra rislen fra de mange 
vandløb og brusen fra floder til fuglesang, som lød helt anderledes der end 
hjemme. Det kan ikke beskrives, det skal opleves. Jeg mødte egentlig kun flinke 
og hjælpsomme spanier. 
Derimod kunne jeg godt undvære de ujævne stier, især når det gik nedad og det 
havde regnet, så det var pløret, og de store sten glatte. Nogle vil måske sige, at 
det er en udfordring, men hvis der er stor risiko for, at man falder eller forvrider 
en fod, vil jeg gerne give afkald på den udfordring. 
Der var rigeligt tid til at tænke over, hvad der betyder noget og hvad der ikke er så 
vigtigt i ens tilværelse, og der var også øjeblikke, hvor jeg tænkte på, hvor meget 
jeg egentlig har fået forærende, uden ar jeg har gjort noget for det selv. 
 
Teksten er Ole’s, Ellen og Arne kan tilslutte sig. 


