
 

CAMINO PRIMITIVO SANTIAGOON 29.3.-5.4.2023 

 
 

Kaikki tiet vievät Santiago de Compostelaan, ainakin pyhiinvaeltajilla Espanjassa. Lukuisista reiteistä 

kaikkein varhaisin on mitä kaunein reitti nimeltään Primitivo. Primitivon käveli Santiagon ensimmäinen 

pyhiinvaeltaja koskaan: Alfonso II siveä, Asturian kuningas. Hän käveli apostoli Jaakobin haudalle vuonna 

829 tätä samaa reittiä pitkin heti saatuaan piispa Teodomirolta tiedon apostolin haudan löytymisestä. 

Nimensä antaman lupauksen mukaisesti primitivo on reiteistä se, joka parhaiten antaa kulkijalleen 

tunnelman tuhannen vuoden takaa. Tutustumme Galician maakunnan kauneuteen ja maaseutuun jalkaisin. 

Matkan aikana on mukanamme tukibussi. Se kuljettaa matkatavaramme ja antaa myös mahdollisuuden 

kulkea omien voimien mukaiset matkat koko kävelyviikon ajan. 
 

Matkan oppaana on kulttuuriopas ja pyhiinvaellusten erityisasiantuntija Liisa Väisänen. Hän on suorittanut 

Vatikaaninkin hyväksymän uskonnollisten kulttuurimatkojen diplomin. Siten tämänkään vaelluksen anti ei 

jää ainoastaan maisemiin, vaan kulttuuri ja historia ovat vahvasti esillä. Kun haluat vaelluksestasi 

enemmän, on tämä oikea matka sinulle. 

 

Alustava matkaohjelma: 

 

29.3. keskiviikko Lugo 

Klo 04:00 Kokoontuminen Helsinki-Vantaan lentoasemalla ja lähtöselvitys. 

Klo 06:15 Lähtö Lufthansan reittilennolla Müncheniin, jonne saapuminen klo 07:45 paikallista aikaa. 

Klo 08:25 Lufthansan jatkolento Münchenistä saapuu Portoon klo 10:20. Aikaero Portugalin ja Suomen   

                    välillä on – 2 tuntia. Liisa Väisänen on ryhmää vastassa lentoaseman tuloaulassa. Ajamme   

                    lentoasemalta pohjoiseen kohti Espanjan Galician aluetta. Ajomatka Lugoon kestää noin kolme  

                    tuntia. Matkan varrella nautimme lounaan. Ylitämme rajan Espanjan puolelle ja aikaero  

                    Suomeen on – 1 h. Majoittuminen Lugon hotelliin kolmeksi yöksi, ilta vapaa. 

 

 Hotelli Mendez Nuñez, Lugo **** (paikallinen luokitus) 

    
 Rua da Raina 1, Lugo 

 Lugon historiallisessa keskustassa sijaitseva hotelli. Hotellissa on ravintola sekä 6.       

                    kerroksen ulkoterassi, josta avautuu näkymät kaupunkiin. Huoneissa on kylpyhuone,    

                    ilmastointi, hiustenkuivain, tv, wifi.  https://hotelmendeznunez.com/ 

 

30.3. torstai Cadavo - Gondar 
Aamiaisen jälkeen haemme pyhiinvaelluspassit ja tutustumme samalla Lugon katedraaliin.  

Vaellusmatkan varrella ei ole palveluita, joten hankimme eväät ennen lähtöä matkalle. 

Tilausbussimme kuljettaa meidät ensimmäisen kävelymatkan alkuun Cadavoon. Sieltä 

aloitamme kävelyn kohden Lugoa. Matka on Galiciaa parhaimmillaan: paimennusalueita, 

metsiä, kaalimaita, koivuja ja ikiaikaisia tammia. Koettelemme ensimmäisenä päivänä 

kävelykuntoamme rauhallisesti 17 km ajan. Päätämme pyhiinvaelluksen Gondariin, josta 

bussikuljetus Lugoon. 

 

Puolihoitoillallinen hotellissa. 

 

31.3. perjantai San Vicente do Burgo - Ferreira    
Aamiainen. Toisen päivän aikana vaellamme noin 19 km. Valitsemme vaihtoehdoista 

kauniimman ja historiallisimman, vaeltaen San Vicente do Burgosta S. Eulalian ihmeellisen 

kauniin romaanisen kirkon kautta San Migueliin, San Romaniin ja sieltä roomalaista vanhaa 

tietä pitkin aina Ferreiraan. Matkan varrella on jonkin verran kivetystä ja asfalttia, mutta myös  



 

maastoa, joka on mäkistä ja kumpuilevaa eli luvassa on sekä ylä – että alamäkiä. 

Paluukuljetus Lugon hotelliin. Vaelluksen varrella ei ole paljon ruokailumahdollisuuksia, joten 

päivää varten on hyvä varata omaa evästä mukaan. 
 

Puolihoitoillallinen hotellissa. 

 

1.4. lauantai Ferreira - Melide 
Aamiainen ja huoneiden luovutus.  

Kuljetus Ferreiraan, josta jatkamme matkaa kohden Santiagoa. Pian Ferreiran jälkeen on kaksi 

mahdollisuutta, asfalttitie Palas de Reihin tai asfaltoimaton tie kohti As Seixasia ja Melideä. Me 

valitsemme jälkimmäisen ja ennen kuin yhdymme suuremman suosio saaneeseen 

ranskalaisten tiehen, saamme nauttia primitivon yksityisyydestä ja rauhasta. Carreon vuoren 

reitti nousee ensin aika jyrkästi laskeutuakseen sitten 15 km ajan kohden Melideä. On siis 

syytä sitoa kengät hyvin, jotta varpaankynnet säilyvät vauriotta. Matkan varrella on hyvin 

mutainen osuus, joten on hyvä varautua kengillä, jotka kestävä vettä. Ruokailumahdollisuuksia 

on vähän, omat eväät on hyvä varata mukaan. Päivän vaellus on 25 km ja päättyy Melideen. 

 

 Hotelli Carlos96, Melide    

    
 Av de Lugo 119, Melide 

 Hotelli sijaitsee n. 800 m päässä Meliden kylän keskustasta. Hotellissa on ravintola baari,  

                    puutarha. Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, ilmastointi, tv, puu- tai parkettilattiat. 
 

 Puolihoitoillallinen hotellissa. 

 

2.4. sunnuntai Melide - Arca 
Aamiainen ja huoneiden luovutus.  

Jatkamme matkaamme Melidestä ja tiemme yhtyy ranskalaiseen tiehen ja se lupaa lisää 

palveluita matkan varrella kahviloina ja ravintoloina. Päivän vaelluksemme on pisin viikon 

aikana, mutta bussimme pääsee matkan varrella moneen kohtaan. 27 km vaellus ei ole 

erityisen vaativa maastoltaan, mutta edellisten päivien väsymys saattaa painaa pienten 

mäkien kohdalla, joita on koko päivän ajan. Maisemat ovat vihreinä kumpuilevia kukkuloita.  

 

 Hotelli O Pino, Arca 

    
A Rua 9, Arca 

Vuodesta 1965 alkaen pyhiinvaeltajat ovat pysähtyneet majoittumaan hotellissa. Arcasta on 

noin 20 km matka Santiago de Compostelaan.  Hotellissa on ravintola/kahvila.  

 Huoneissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, tv, wifi.  

 http://www.hotelopino.com/index.php/en/ 
 

 Puolihoitoillallinen hotellissa. 

 

3.4. maanantai Arca – Santiago de Compostela 
Aamiainen ja huoneiden luovutus. Viimeinen vaelluspäivämme Santiagoon on 21 km mittainen. 

Halukkaat voivat välttää Santiagon kaupunkiin lähestyttäessä edessä olevan noin 5 km 

mittaisen asfalttitien matkaamalla sen bussin kyydissä. Vanhaan tapaan vielä voimissaan 

olevat voivat juosta Monte Gozolle, ilon vuorelle kilpaa. Sieltä näki keskiajalla ensimmäisen 

kerran Santiagon katedraalin tornit, olemmehan vain 3 km päässä päämäärästämme. 

Santiagoon saavuttua haemme saman tien pyhiinvaellustodistukset ja sen jälkeen 

majoitumme. 

 

Puolihoitoillallinen hotellissa. 
 

 

 

 



 

 Hotelli Gelmirez, Santiago de Compostela *** (paikallinen luokitus) 

    
 Horreo 92, Santiago de Compostela 

 Moderni hotelli, joka sijaitsee 10 minuutin kävelymatkan päässä Santiago de Compostelan  

                    katedraalista. Hotellissa on aamiaishuone. Huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi, talletus, tv,  

                    hiustenkuivain, wifi, minibaari. https://www.hotelgelmirez.com/en 

  

4.4. tiistai  Santiago de Compostela 
Aamiaisen jälkeen teemme kävellen kierroksen Santiagon historiallisessa keskustassa. 

Kierroksen aikana näemme, ettei Santiagon kaupungin suurin viehätys ole vain sen mahtava 

katedraali. Noin puolentoista tunnin kävelymme päättyy siten, että ehdimme klo 12:00 

alkavaan pyhiinvaeltajien messuun (koska kyseessä on pääsiäisviikko, saattaa kirkossa olla 

pyhiinvaeltajien messun tilalla jokin toinen messu, ohjelma vahvistuu v. 2023 puolella). 
 

 Vapaata aikaa ennen läksiäisillallista. 

 

5.4. keskiviikko 
 Aamiaisen jälkeen huoneiden luovutus. 

 Lähtö aamupäivällä kohti Porton lentoasemaa. Kuljetus kestää vajaat kolme tuntia.  

 Matkan varrella pysähdytään omakustanteiselle lounaalle/välipalalle. 

Klo 16:30 Lähtö Lufthansan lennolla Portosta Frankfurtiin, jonne saapumisaika klo 20:10. 

Klo 21:50 Lufthansan jatkolento lähtee Frankfurtista ja saapuu Helsinkiin klo 01:15 (6.4.) 

 

 

Hinta vähintään 15 henkilöä 

 1629 euroa/hlö/2h huoneessa 

 

 Yhden hengen huoneen lisämaksu 300 euroa. 

 

Hintaan sisältyy 

- Lufthansan reittilennot turistiluokassa Helsinki – München - Porto – Frankfurt – Helsinki 

- 23 kg ruumaan menevää matkatavaraa ja 8 kg käsimatkatavaraa 

- 7 yön majoitus matkaohjelman mukaan 

- bussikuljetukset 30-paikkaisella bussilla ohjelman mukaan. Vaelluspäivinä tukibussi 

pysähtyy etukäteen sovituissa paikoissa reitin varrella 

- 1 lounas, 5 puolihoitoillallista, 1 läksiäisillallinen. Lounaaseen ja läksiäisillalliseen sis. 3 

ruokalajia, vesi, lasi viiniä ja kahvi. Puolihoitoillallisten juomat: vesi ja lasi viiniä. 

- Liisa Väisäsen suomenkielinen opastus  

- kuulokkeet Santiago de Compostelan kaupunkikierroksella 

- pakollisen paikallisoppaan palvelut Santiago de Compostelan kaupunkikierroksella 

- lentokenttämaksut, paikalliset verot ja arvonlisävero 

 

Hintaan ei sisälly 

- vaelluspäivien eväät 

- juomarahat 

- matkavakuutus **pakollinen aktiivilomilla** 

 

Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Pidätämme oikeuden muutoksiin force majeure 

tilanteissa. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille. Tarkemmat matkaehdot alla. 

 

 
 ~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~ 
 

Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy 

Kehräsaari A 212, Tampere 

info@resviaria.com  www.resviaria.com 

Puh. 0440 477 070 

KKV 2107/06/Mj 


