
"EN UNIK OCH TRANSFORMERANDE UPPLEVELSE"



Galicia
Den bortglömda autonomiska regionen i

Spaniens nordvästra hörn överraskar
med sina kontrastfulla landskap och

fantastiska gastronomi
 

Regionen med sin egna kultur sitt egna
klimat och sitt egna språk erbjuder en

upplevelse bortom vidskepelser, mystik
och genuina historia.

 
Hem till heliga St Jakobs grav och tempel

där pilgrimer avslutar sin vandring, 
 världens ände, dörren bortom allt. 

 Galicien är landet med de eviga
möjligheterna. DMC Galicia

Dmc Galicia är en incoming
resebyrå i La Coruña som

erbjuder möjligheten att lära
känna detta fantastiska och

mystiska Galicien. 
 

Genom åtskilliga äventyrliga
alternativ ger vi er möjligheten
att välja vilken upplevelse som

passar er bäst, alltid med
samma filosofi och koncept att

ge er så unika och
transformerande upplevelser

på de mest autentiska sätt som
möjligt.

 



Företagsresor 
(teambuilding)

"ETT LAND AV MÖJLIGHETER"

Temafester

Gastronomiska turer

UtflykterDramatiserade besök

Camino de Santiago
  St.Jakobs väg



El camino de Santiago
St Jakobs pilgrimsväg

 

"En erfarenhet för livet"

”El camino de Santiago” en unik livsupplevelse, ett personligt
äventyr, där vårt mål är att guida Er in i pilgrims kulturen med

alla dess traditioner.

Våra pilgrimsvandringar tar oss igenom Galiciens säregna kultur,
en kultur grundad på anor och traditioner från forntida minnen

och uråldriga civilisationer. Myter och legender fördjupar sig i
den mystiska Galisiska historien och dess traditioner. 

 
Galicien visar oss och andra pilgrimer från hela världen vägen till

den mest betydande sägen i kristendomen, den om St, Jakob
och hans gravplats i Santiago de Compostela. 



Den Portugisiska pilgrimsleden via kusten - Camino Portogues por la costa
(Baiona - Santiago de Compostela 120 km, 7 dagar)

inkl. guidad tur i Santiago de Compostela.

 Våra Pilgrims leder i Galicien
"Vintergatan till Världens ände"

Den Franska pilgrimsleden - Camino Frances
(Sarria - Santiago de Compostela 115 km, 7 dagar)

Inkl. tlfykt till FInistarrae och guidad tur i Santiago de Compostela.

Vägen mot världens ände - Camino de Finisterra
(Santiago de Compostella - Finisterra, 90 km, 6 dagar)

inkl. guidad tur i Santiago de Compostela



Standard  
Pilgrimsvandring med boende på två bekväma centralt belägna
stadshotel med frukost och middag. Transfers till och från flygplats
och till etappers start och mål. Svensktalande pilgrimsguide
ledsagar och vandrar från början till slut.

 Välj din camino
Vi vill skapa en så unik camino upplevelse som möjligt.

Premium Standard Traditionellt

Premium
"El camino" med nätter i Paradores, bekväma statlliga, historiska,
renoverade byggnader med fruktost och middag. Transfers till och
från flygplats och till etappers start och mål. Svensktalande
pilgrimsguide ledsagar och vandrar från början till slut.    

Nybörjare

Tradionellt och Ekonomiskt
Vi vandrar som pilgrimer på medeltiden, från by till by mot
Santiago de Compostela. Vi vilar och övernattar på vandrarhem
och pensionat med frukost inkluderad i klassiska
pilgrimssamhällen. Transfer till och från flygplatsen med
svensktalande pilgrimsguide under hela pilgrimsfärden. 

Nybörjare 
Vi väljer ut de mest betydande och karakteristiska etapperna för
att få en sån verklig pilgrimskänsla och kulturell kännedom som
möjligt för de som inte vill vandra hela pilgrimsvägen. Vi övernattar
på stadshotel med frukost och middag inkluderat. Transfers till och
från flygplats och till etappers start och mål. Svensktalande
pilgrimsguide ledsagar och vandrar från början till slut  



VÅRA GUIDER   

"VÅRT YRKE ÄR VÅR LIVSSTIL"

vill ge allt av Galicien och dess
traditioner med sin enorma
entusiasm för dess annorlunda
kultur och historia. Att bo och leva i
detta land är en enda stor möjlighet
så vårt intresse och passion för
regionen och yrket lyser igenom,
och allt vad vi har, är vad vi vill ge.

VÅR FILOSOFI  
vilar på grunderna av tillägnad och
entusiasm för destionationen
Galicien och med närhet, stöd och
förstående till våra gäster bidrar våra
guider till att bli det viktigtaste
elementet i hela upplevelsen. 



Camino Specialisten

 

dmc@dmcgalicia.com / daniellindh@dmcgalicia.com

www.dmcgalicia.com

Kontaktnummer/Whatsapp: 0034 662 60 70 15

Incoming resebyrånummer: XG403

A Coruña Santiago de Compostela

Finisterre ("Finis Terrae") Ribeira Sacra


