
 

GUIDET VANDRING PÅ CAMINO DE MANZANAL 
 

Dette er planen over en vandring på Camino de Manzanal. For at høre, om der er interesse for at kunne gå en 
sådan. Turen, der kun vil finde sted ved mellem 4 og 8 betalende deltagere, går fra Léon til Ponferrada ad 
Camino Frances, Camino de Manzanal og tilstødende stier og veje. Rutelængden er knap 160 km og for en 
stor dels vedkommende ad kuperede stier og veje. Der er dog tale om en blanding af små stier, byvandirng 
samt grus- og mindre asfaltveje. Meget i stil med, hvad mange kender fra Camino Frances. Men bemærk, man 
vil ikke komme forbi Cruz de Ferro, Rabanal del Camino, Manjarin og andre ellers nærliggende steder på den 
traditionelle Camino Frances. Nedenstående er den planlagte tur til en vandring til juni 2023. Jeg vil dog selv 
gå turen endnu en gang i april, hvorfor der på baggrund heraf kan forekomme mindre ændringer. Interesserede 
vil blive inviteret til introduktionsaften bl.a. med forevisning af billedshow fra vandringen. En lignende 
vandring er påtænkt den 4. til 14. oktober 2023. 
 
Tirsdag, den 22. juni: Det foreslås at tage direkte fly (ikke inkluderet i prisen for vandringen) fra København 
15:00 med Iberia til Madrid med ankomst 18:15. Det kan laves billigere, men det er i al fald den hurtigste 
rute. Metro til Chamartin banegården i Madrid. Med tog herfra til León 20:25 med ankomst til Estación Feve 
de Léon 22:21. Pris: fly 850 kr. + tog 250 kr. Desuden et mindre beløb til tog fra lufthavn til banegård i 
Madrid. Indlogering: Hotel Real Colegiata San Isidoro (550 m fra banegården) eller Hotel Petit de Léon (ca. 
1 km fra banegården). 
 
Onsdag, den 23. juni: Besøg på det tilhørende museum til Basilica de San Isidore, der virkeligt er et must. 
Desuden besøg i katedralen. Vandring fra León til Oncina de Valdoncina (12,3 km). Frem til og med Astorga 
foregår vandringen på næsten helt flade strækninger ad udgaver af Camino Frances. Første dag er der via 
Trobajo del Camino tale om boligområder og et mindre industriområde indtil ankomst til Virgen del Camino, 
hvor basilikaen i byen besøges. Evt. nedfaldsstedet for den klippeblok, der har skabt byens legende. Herefter 
vandring via udkanten af Fresno del Camino og videre til Oncina de Valdoncina. Indlogering: El Pajar de 
Oncina eller Domus Oncinae Fabia. 
 
Torsdag, den 24. juni: Vandring fra Oncina de Valdoncina ad grusveje og mindre asfaltveje via Chozas de 
Abajo og Villar de Mazarife til Villavante (20,7 km). Umiddelbart på den anden side af Villavante ligger 
dagens mål. Indlogering: Molinas Galochas. 
 
Fredag, den 25. juni: Vandring fra Villavante via Puente de Órbigo, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, 
Santibáñez de Valdeiglesias, La Casa de los Dioses (hvor der gøres ophold) og San Justo de la Vega til 
Astorga (20,3 km). Indlogering i lejlighed: Apartamento el Ático. 
 
Lørdag, den 26. juni: Byvandring i Astorga og evt. besøg i Gaudis bispepalads. Vandring via den første 
pilgrimsvej ud af Astorga til Murias de Rechivaldo (besøg i den gamle bydel), Castrillo de los Polvazares og 
Valdeviejas til Pradorrey (17,7 km). Ved indgangen til Valdeviejas fjerner Camino de Manzanal sig fra 
Camino Frances. Denne dag er næsten en flad vandring. Indlogering: Hotel Temple Pradorrey. 
 
Søndag, den 27. juni: Vandring fra Pradorrey via Combarros, Quintanilla de Combarros, San Martín, Puerto 
Manzanal og Manzanal de Puerto (hvor vi besøger Peña de Santo Tirso) til Montealegre (24,8 km). Dette er 
en bakket vandring gennem et par enkelte små flækker hovedsageligt ad stier, men også mindre asfaltveje, i 
bedste caminostil. Indlogering: Casa Rural de Montealegre. 
 



 
 
Mandag, den 28. juni: Vandring fra Montealegre via ruinen af klosterkirken i det legendariske kloster, 
Monasterio de San Juan de Montealegre, Torre del Bierzo og Albares de la Ribera til Bembibre (12,0 km). 
Det er en bakket dag igennem et byområde midt på dagen og til sidst og ellers stier med en enkelt lang 
stigning. Desuden vandring i Bembibres gamle bydel hvis overnatning foregår på Hotel Carmen. Er det ikke 
tilfældet, foretages denne byvandring tirsdag. Indlogering: Hostal Tio Pepe II (jeg har overnattet der, men det 
var ikke pengene værd). Et usikkert alternativ er Hotel Carmen. Andre overnatningssteder er der ikke omkring 
Bembibre. 
 
Tirsdag, den 29. juni: Vandring fra Bembibre via San Román de Bembibre til Congosto. Besøg på Puente de 
Piedra (16,2 km). Først vandring i byområde. Siden bakket landskab ad grusvej og til sidste en lang stigning. 
Indlogering: The Rock Suites and Spa. 
 
Onsdag, den 30. juni: Vandring fra Congosto via Cobrana, San Román de Bembibre, Villaverde de los Cestos 
og Almazcara til et stykke før San Miguel de Dueñas (21,8 km). Indlogering: Hotel Finca Vivaldi Nature & 
Spa. 
 
Torsdag, den 1. juli: Vandring til San Miguel de Dueñas og herfra via det lokale kloster til Ponferrada (9,9 
km). Den mest bakkede dag. En enkelt eller to meget stejle stigninger ad brede grusveje. Kan evt. gå en omvej 
for at undgå disse, hvis der er stemning herfor. Ellers små stier indtil Ponferrada. Besøg på 
Tempelridderborgen. Afslutningsmiddag. Indlogering: ?? 
 
Fredag, den 2. juli: Hjemrejse. Der er fra Ponferrada kortest afstand til Santiago de Compostela, Vigo, Oviedo 
og Á Coruna. Eller Madrid. Der er 3 til 4 timers transport med bus eller tog til de fire første steder. 5 til 6 til 
Madrid. Men det er under alle omstændigheder en længere rejse fra Ponferrada til Danmark, man uden tvivl 
må afsætte en hel dag til. Er der interesse derfor, kan jeg godt komme med et tilbud på hjemtransport. Eller 
alternativt rådgive. 
 
Dette er en luksusudgave af caminovandring. Overnatningsstederne er primært hoteller. Endog bedre hoteller 
op til ****. Det ene sted, hvor der er tale om et albergue, er der mulighed for et dobbeltværelse. Desuden ligger 
der her et hotel, der kan benyttes, på den anden side af gaden. På et af hotellerne har jeg haft en 
utilfredsstillende oplevelse. Men der er ikke andre muligheder i dette område. Der er endnu ikke fundet 
spisesteder til aftensmad. Men det vil der blive. Alle overnatningssteder serverer morgenmad. Frokost vil vi 
skulle finde ud af undervejs. Enten på en bar, indkøb i en butik eller med forplejning fra overnatningsstedet. 
Enhver rimelig fit person vil kunne magte turen uden den store fortræning. Men man bør have gået mindst et 
par vandreture på 20 – 25 km pr. dag i ugerne op til, man vil foretage denne vandring.  
 
Max. 8 personer. Inkl. guide, entréer, overnatning, morgen- og aftensmad kr. 5.050,- Prisen er baseret på 
overnatninger i dobbeltværelse eller tresengs værelse. De fleste steder tages for maden udgangspunkt i menu del 
día (dagens menu) på de respektive spisesteder. Drikkevarer og transport til og fra Danmark er ikke inkluderet 
i prisen. BEMÆRK: Der er enkelte af overnatningsstederne, der har meget begrænsede pladser. Primært 
gælder det Montealegre, og har de ikke plads, kan det være nødvendigt at aflyse turen. Der er absolut ikke 
andre overnatningsmuligheder i dette område. Er du interesseret, er det derfor vigtigt, du melder til så hurtigt 
som muligt. Ved tilmelding vil der skulle erlægges et depositum på 500,-. For yderligere oplysninger, se mine 
dagbogsnotater og billedserier på santiagopilgrimmes web-site og/ eller kontakt undertegnede: 
 

 



E-mail: junkerpoulsen@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


