I Caminoens fodspor 2015

Moto-Mundo har lavet en motorcykeltur langs Caminoruten (Jakobs vejen) i det nordlige
Spanien, med de religiøse seværdigheder i fokus.
Turen foregår i september måned, i 17 dage og det tilstræbes at gruppens størrelse ikke bliver
så stor at der ikke kan tages individuelle hensyn.
Denne beskrivelse af rejsen lægger
vægt på at omtale de
mest interessante steder hvor
pilgrimmene i mange år har sat
deres spor og omtale af naturen vi
kører igennem, et mere uddybende
dagsprogram af rejsen kan ses på:
www.moto-mundo.dk
Turen starter med en togrejse
fra Hamborg til Narbonne i
Frankrig, vi bliver fragtet sammen
med vores motorcykler og slipper
dermed for at køre den lange tur,
men kan friske og udhvilede starte
ferien og eventyret.

Vi krydser grænsen gennem Pyrenæerne ind til Spanien og kører mod Logròno,
denne del af køreturen langs Caminoruten er særegen både naturmæssigt og kulturelt. Fra
smukke bløde bakker beklædt med vinstokke til den enorme slette med et utal af små
landsbyer. Her kan man, med en lille afstikker, besøge klostrene i Suso og Yuso som er på
Unesco`s liste over verdens kulturarv.
I Logròno anbefaler vi
at besøge Iglecia de
Santiago og Iglecia
Palacio, som har haft
en særlig betydning for
pilgrimmenes færden.
Efter Logròno går turen
over en mægtig steppe
mod Burgos og Leòn,
som begge har landets
ældste og prægtigste
domkirker. I byen
Burgos ses den flotteste
middelalder arkitektur
på hele pilgrimsruten,
bl.a. Catedral de
Burgos.
I Leòn, som er den sidste
storby vi kommer til
inden Santiago de Compostela oplever vi en
prægtig by. Med dens
strategiske placering på
pilgrimsruten, medførte
det, at der er en oprustning af religiøse
monumenter, som vi kan
glæde os over i dag. På
byens centrale plads
ligger den enorme
Catedral de Leòn, absolut et besøg værd. Et af
Leòn`s andre highlights
er et besøg i Colegiata de San Isidro for at se de velbevarede ca. 1000år gamle fresker. Stedet
betragtes som det spanske svar på det sixtinske kapel.
Vi fortsætter turen mod Villafranka, den enorme Matesa slette åbner
sig og vi kører gennem et landskab med små landsbyer og stort set alle
har en storkerede på kirketårnet.

Der gøres et stop i Astorga, hvor Gaudi`s bispepalads, som taget ud af
et eventyr, kan beses.

En afvekslende køretur i et
kuperet landskab starter,
forbi nogle af Spaniens
ældste klostre og kirker,
gennem frodige dale og
forblæste bjergtoppe og
fører os op i 1330m højde,
til en lille by O Cebreiro.
I kirken Santa Marìa Real
( fra 800 tallet, den ældste
på hele turen) kan man se
den hellige gral fra 1100
tallet, det lille drikkebæger
indgik i et mirakel.
Landsbyens særprægede
runde stenhuse har stået i
1000år.

Dernæst kommer vi
hurtigt til en af Camino
de Santiago`s mest betydningsfulde symboler:
Jernkorset. Cruz del
Ferro (1504 meter)
Her lægger pilgrimmene
en sten som er medbragt hjemmefra, derfor er der opstået et lille bjerg af sten, da man
ifølge traditionen lægger denne sten her for at
slippe for sine byrder.

Santiago de
Compostela er
turens vendepunkt
en smuk og interessant by som rummer en masse kulturelle oplevelser.
Et must er det at
besøge katedralen,
en storslået katedral som er den
største helligdom i
Europa efter
Peters kirken i
Rom. Katedralen
er gennem århundrede blevet besøgt
af pilgrimme fra
hele verden og
indeholder efter
sigende de jordiske
rester af pilgrimsrutens apostel Jacob, som ligger i
krypten under alteret.

Galicien`s landskab er
meget smukt med høje
bjerge og forrevne
klippekyster. Vi
fortsætter turen ud til
kysten ved Cabo
Finisterre hvor pilgrimmene kommer til
for at smide deres
vandrestav i havet og
brænde deres tøj, som
symbol på at slippe
det gamle liv. Det er
også stedet hvor man
finder muslingeskallen
som symbol på at man
har gennemført pilgrimsruten.

Huse med glasbeklædte
balkoner er typiske for
de Galiciske byer. La
Coruna er en smuk by
som ligger helt ude ved
den spanske klippekyst
(costa de la muerta)
dødens kyst.
Den nordlige Camino
Santiago rute følger vi
på turen tilbage, kører
langs den smukke kyst
med mange flotte
badestrande og høje
klipper, den ene lille
fiskeby efter den anden
klemt inde mellem
forrevne klipper.
Santillane del Mar er
som at gå rundt i et
frilandsmuseum, en smuk by som er lukket for trafik i dens brostensbelagte gamle gader, med
mange romantiske huse.

Et besøg værd er
Colegiata Santa Juliana
en kirke og et kloster, i
kirken hviler byens
skytshelgenindes jordiske rester i en sarkofag.

Bilbao er en af de
vigtigste byer i Baskerlandet omgivet af et
frodigt landskab med
skove, bjerge, strande og
stejle kyster. En by der
er præget af en rivende
udvikling, med masser af
kulturelle steder og bygninger. Den gamle bydel
med et hav af små
pintxos / tapas barer.
En gåtur langs Nerviònfloden på promenaden til
det flotte Guggenheim
museum er et must, flotte
broer og arkitektoniske
flottebygninger kan nydes undervejs.

Efter Bilbao køres der sydpå gennem et barsk og flot landskab, naturligt formede
kobberfarvede klippesøjler, dybe slugter og vandløb piblende frem fra klippespring.
I Zaragoza byder den gamle bydel på helligdommen Basìlica del Pilar, jomfruen, der har
givet navn til denne enorme kirke, er etlille nips på blot 38 cm. Kirken er et af den spanske
katolicismes allerhelligste steder. Absolut et besøg værd.
Dernæst fortsætter turen til et dansk ejet lille hotel i de Catalanske
Pyrenæer, en dejlig smuk afslutning på vores tur i Nordspanien.
Turen finder sted 26.september – 12.oktober 2015.
Pris: kr.19.400,00 Indhold iflg. Program,
se mere på: http://www.moto-mundo.dk/destinations.php?topic=ICaminoensfodspor
Hvor du også kan tilmelde dig.
Med venlig hilsen

