
Wandelweekeind in Spanje

In 2023 gaan we van start met een wandelweekeind eind april en begin augustus!

Galicië is het mooie groene noorden van Spanje met veel bossen en riviergebieden. De kust van 
Galicië grens aan de oceaan, deze heeft een vrij constante temperatuur daarom heeft Galicië aan 
de kust ook een zee klimaat met zachte winters en warme maar geen snikhete zomers. Af en toe 
een bui erbij en je krijgt een weldadige groen omgeving met bijzonder afwisselen de natuur met 
aan de kust zilte flora en fauna. 

Prachtig gebied om door te wandelen! Heerlijke frisse lucht en weinig toeristen. Onze Casa Natura 
waar je verblijft ligt op een grondstuk van 3 hectare met een voedselbos en moestuin aan het land 
grenst eens stroompje en iets verder naar beneden een rivier. Je kunt vrij over het landgoed 
bewegen. In het dorpje is een cafeetje en een winkel de bakker rijd elke dag langs.



De eerste dag maken we een prachtige wandeling door een afwisselend gebied met bossen en 

weide door ons dorp en langs de rivier Rio Castro richting Castello. Als het even meezit kunnen we 

een natuurbad nemen bij de prachtige waterval! Na de wandeling maken we gezamenlijk een 

heerlijke maaltijd buiten als het weer het toelaat.

De tweede dag maken we een hike in het natuurgebied Fragas do Eume waar je een avontuurlijke 

wandelroute over hangbruggen en langs de dam van de rivier do Eume kunt maken. Afhankelijk 

van het aantal kilometers dat je wilt maken kunnen we een route langs een mooi oud klooster 

maken. Na de wandeling kunnen we gezamenlijk eten in het restaurant aan het begin van de route. 

De laatste dag kun je invullen naar wens. Het is mogelijk om in de eigen omgeving te wandelen of 

om naar de kust te gaan.

Verblijf op de Casa Natura Galicia in een één- of tweepersoons kamer inclusief ontbijt. Drie dagen 

en drie nachten, inclusief ontbijt en één avondmaaltijd.  Wandelweekeind: vanaf 180,00 p.p. bij 

twee personen per kamer, toeslag een persoon per kamer + 50,00 euro.

Opgeven via de mail, je ontvangt dan een factuur, na betaling een bevestiging. Dit weekeind gaat 

door bij minimaal 5 deelnemers maximaal aantal deelnemers is 8. 

Data: 28, 29 & 30 april 2023 en 4, 5 & 6 augustus 2023

Casa Natura Galicia nabij San Sadurnino en Ferrol. Opgeven via de mail info@casanatura.nl
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