
INBJUDAN TILL PILGRIMSVANDRING 22-29 april 2023 PÅ CAMINO DEL NORTE 
VÄLKOMMEN TILL NORRA SPANIEN & PILGRIMSVANDRING! 

 
Vi upplever den vackra Norra kustleden längs med Biscayabukten och Kantabriska havet. Vi vandrar på utvalda 
ställen i ett dramatiskt landskap från underbara San Sebastián till vackra Santander och övernattar i fina 
kustbyar! Vi får uppleva god mat, trevligt sällskap och fin vandring! Buen Camino – God pilgrimstur! Resan är 
framtagen av Bonito Norte Viajes i samarbete med Stockholms vandrarförening. Här ges du möjlighet att vandra 
på Caminon utan att behöva bära tung ryggsäck. Bagaget fraktas varje dag till nästa boende. Du behöver bara 
bära vatten och tilltugg när du tar dig vidare längs de vackraste och mest lättgångna avsnitten på vår vandring. 
Bonito Norte har bl.a. gjort och gör resor till Solna & Bålsta Friluftsfrämjanden, Munskänksgrupper, svenska 
researrangörer som Reseskaparna, Jörns resor med fler! 
Följebil finns hela tiden tillgänglig vid behov! Svensktalande guide!  

 
Dag 1 Många anser att San Sebastian är Spaniens vackraste stad och här finns en tydlig jetset-prägel med rikt 
nattliv under sommarmånaderna. Strövtåg på kvällen och på förmiddagen dagen därpå. Egen tid för 
rekommenderad pintxosrunda! Förslag vandringsrutter i stan. (Pintxos är som mindre spanska tapas) Vi bor på 
2 pensionat i stán.  
Dag 2 (Frukost, Middag) Vi tar oss från San Sebastian till Zarautz. Vi vandrar ca 22 km över Orio till Zarautz och 
man kan vandra kortare sträckor.  
Vandringen inleds på pilgrimsleden som passerar Gamla stán och klättrar upp på Monte Igueldo och passerar 
fiskebyn Orio på väg mot Baskiens belle epoque ort- Zarautz, känd för att ha Baskiens längsta strand. Hotell Txiki 
Polit i Zarautz  
Dag 3 (F,M) Vi tar oss från Zarautz till Zumaia. Vandring ca 10 km.  
Vi vandrar mot fiskebyn Getaria för att sedan fortsätta mot nästa kustby som är Zumaia. Hotel Zumaia i Zumaia.  
Dag 4 (F,M) Resan tar oss vidare till vackra Kantabrien med gröna dalar, lite högre berg i inlandet och längre 
stränder. Mindre känt än Baskien men lika imponerande och berusande vackert. Vandring Playa Arena till 
Castro. Hosteria Villa de Castro ca 15km  
Dag 5 (F,L,M) Vi tar oss från Castro Urdiales till Islares ca. 9 km Islares ligger dramatiskt med höga berget Monte 
Candina med en gamkoloni som svävar högt ovan oss. Omgivningen gör platsen till en vacker pittoresk liten 
kustort.  
Hotel Arenillas  
Dag 6 (F,M) Idag fortsätter vandringen längs den gröna Camino Norte. Landskapet börjar plana ut lite efter 
Liendo och stränderna blir längre och längre, som t.ex. den i Laredo. Kustbyn som fransmännen gjorde till deras 
turistby under det expanderande 60-talet. Men en mysig gammal by finns kvar att uppleva! Hotel Cosmopol i 
Laredo  
Totalt ca 23km  
Dag 7 (F,LM) Vi tar oss från Laredo till Santander. Hela gruppen transporteras från Laredo till Güemes. Därifrån 
vandrar vi 17 km till Somo. Tar båten från Somo till Santander. På kvällen blir det strövtåg på stán och 
avskedsmiddag. Hostal la Mexicana i Santander  
Dag 8(F) Transfer till flyg!  
Anmälan görs till: Bonito Norte Viajes: info@bonitonorte.com. REFERENS “PILGRIMSVANDRING” 
Telefonnummer +34 647728361  

Enklare Pensionat och 1-2* Hotell används under denna resa! Alltid privat badrum och bra standard. 

 

Inkluderat i priset: Flyg med Lufthansa t/r Alla transfers, 7 övernattningar del i dubbelrum, 6 middagar, 
4 picknickluncher, 7 frukost, kartor och beskrivningar, baggagetransport.  

Tid: 22-29 april 2023 med minimigrupp 14 personer (sista anmälningsdatum 31/1 2023) 
Pris: Inklusive flyg med Lufthansa med byte i Tyskland 

14 - 17 personer 1.370,00€ (Anmälningsavgift á 400,00 € slutbetalning 950,00 €) 
ENKELRUMSTILLÄGG 190,00 € 


