Informatie Camino de Português Costal
Heb je het St.Odulphuspad gelopen en wil je ons zusterpad gaan lopen, dan tref je hier
informatie aan van wandelaars. Je treft hier enkele informatieve links aan en een reeds
gepubliceerd reisverslag van wandelaars. Dit verslag is eerder op de groepspagina van het St.
Odulphuspad is gepubliceerd.
Deze pagina is in ontwikkeling, dus wordt bij nieuwe informatie bijgewerkt.
Over groepsreizen naar Camino de Portugués Costal:
https://reizen.inbalansopweg.nl/reizen/camino-portugues-kustroute/?fbclid=IwAR3c0HBewDeks4Ov5H_NexkethGOpPq7g-FE4ExbaP_bm0VhbRqHF2-oCVM

Kijk hier bij Magical Tours:
https://www.magicaltours-vakantie.nl/portugal/spirituele-rondreizen/de-camino-portugues-pelgrimstocht-van-porto-naar-santiago-de-compostela

Verslag Simmy de Vries
Ons zusterpad is Caminho Portuguêse da Costal – Santiago
Twee leden, betrokken bij ons bestuur, van het St. Odulphuspad gaan deze route
wandelen. De route is evenals het St. Odulphuspad 260 km vlak met hoogteverschillen.
De route is dus min of meer vergelijkbaar met ons St. Odulphuspad.
Als voorbereiding op de Caminho da Costal hebben ze het St.Odulphuspad (260km)
gelopen. De tocht die ze gaan wandelen begint in Porto in Portugal en gaat naar
Santiago in Gallicië Spanje!
Ze doen vanaf 12 september verslag van hun pad op onze Community Pagina. Hieronder
twee foto's van een stukje kust-route en een kaartje met de (gele) route.

Dag 1
Wij bewandelen het zusterpad van het St. Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal van
Porto naar Santiago.
Wat genieten wij!
Gisternacht aangekomen in Porto. Na een flink ontbijt op weg naar de kathedraal van Porto
voor de aanschaf van een pelgrimspaspoort (Credencial del Peregrino ). We laten ons in een
tuktuk rondrijden om de prachtige oude stad te zien, waar volgens onze gids de basis is
gelegd voor de Harry Potter boeken! We moeten dus nog eens terugkomen om alles goed te
bekijken.
En dan ... op weg.
Onze eerste etappe gaat van Porto naar Vila do Conde, langs het strand met de zon
brandend in de lucht (34 graden). Door de wind van zee was het toch goed te doen!
Het pad gaat eerst langs de rivier de Douro en dan over de brug bij Matoshinos over een
vlonder pad naar onze eindbestemming voor vandaag.; Vila do Conde.
We volgen trouw de gele pijlen van de route en nemen de nodige rustpauzes. De route is
nagenoeg vlak, en we genieten van de vele verschillende vergezichten. Door een
wegversperring aan het einde van de tocht, lopen we vast....en toen kwam er spontaan een
behulpzame Portugees op ons pad! Hij bood ons aan om de laatste kilometer naar het hotel
met zijn auto af te leggen. We maakten er graag gebruik van!
En nu schrijven we dit verhaal op een terrasje met een goed glas witte wijn, olijfjes en
brood! Verdiend dachten we!
Totaal afgelegde kilometers 27,4

Dag 2
Wij bewandelen het zusterpad van het St. Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal
vandaag ( dag 2) van Vila do Conde met als eindbestemming Esposende.
Vandaag vertrekken we aan de late kant eerst op weg naar Poã do Varzim. Zon schijnt en de
temperatuur is op zijn top 33 graden in de schaduw!
Het is erg druk de Portugezen trekken vandaag( zondag) massaal naar het strand, het is
meteen erg gezellig. Iedereen houdt zich hier strikt aan de 1,5 meter afstand.
Het is warm en broeierig en dat valt ons zwaar.
We wilden doorlopen naar Marinhas maar als in Esposende iemand ons spontaan uitnodigt
in haar hostel, twijfelen we niet , die laatste 3 km doen we morgen erbij! De temperatuur zal
morgen minstens 10 graden gezakt zijn en dat is een betere temperatuur om te wandelen.
Een van ons is uitgeput en ziet eruit alsof ze terminaal is . Na een verfrissende douche
knappen we weer wat op, en genieten van de versgebakken cake van de gastvrouw.
De hostel is nieuw en kraakhelder, geen ontbijt morgenvroeg maar we kunnen wel wassen
en zelf koken! En wassen is nodig met deze temperatuur!
Hierna gaan we toch weer te voet opzoek naar een restaurant met een pelgrimsmenu.
Totaal afgelegd: 25.2 km

Dag 3
Zoals onze trouwe volgers al weten bewandelen wij het zusterpad van het St. Odulphuspad:
Caminho Portuguêse da Costal ,vandaag ( dag 3) wandelen we van Esposende naar Viana do
Castela.
We lopen al vroeg, de temperatuur is veel beter dan gisteren maar zo nu en dan piekt de zon
er door en dan is het meteen weer heet. Het terrein wordt glooiend en zo nu en dan moeten
we even klimmen, maar is allemaal goed te doen. Van asfalt , bospaden naar rotswegen. Na
9 km nemen we een koffie met een broodje want vandaag hadden we geen ontbijt geboekt.
We lopen lekker door en komen door dorpjes maar er is niet veel volk op de been. Het
landschap wisselend van landbouwgebied naar eucalyptusbossen. We lopen lekker maar
toch blijkt een van ons blaren te ontwikkelen. Niet te pijnlijk, met blarenpleisters loopt ze
weer als een kieviet. 8 km voor de finish drinken we een alcohol-vrij biertje en bestellen
....friet. Ja dat kan natuurlijk niet, we hadden er zo’n zin in maar zo’n gezonde bezigheid(
wandelen) verdraagt dit niet! Deze bestelling wordt meteen afgestraft, de kelner komt
vertellen dat de frietpan is ontploft....dus weg friet!!! De kelner durfde het bijna niet te
vertellen.
We lopen zwaar teleurgesteld dus maar verder, de laatste steile helling wordt genomen en
daar ligt aan de andere zijde van de rivier de Lima, onze eindbestemming.
Ons hotel is bijna net zo duur als de hostel van afgelopen nacht maar nu met ontbijt en....
zwembad. Heerlijk nog even afkoelen en een lekkere maaltijd en dan vroeg naar bed.
Totaal afgelegd: 32.3 km

Dag 4
Hier weer een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St.
Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal; vandaag ( dag 4 ) wandelen we van Viana do
Castela naar Caminha aan de grens met Spanje. Aan het begin treffen we pelgrims die we 2
dagen geleden in de hostel hebben ontmoet. Moeder en dochter uit Duitsland lopen een
aangepaste camino. De dochter loopt op sneakers, de wandelschoenen kan ze niet meer
verdragen. Ook andere pelgrims zien we met aangepast schoeisel, zoals sandalen ( met
tussen de bandjes pleisters, watten en blarenpleisters).
We lopen eigenlijk de hele dag langs de kust. Veel historische gebouwtjes waaronder
wachttorens, prachtige paadjes en bloemen.
En natuurlijk weer een wegversperring: een erg oude man wijst in de richting waar we het
beste langs kunnen; hij leidt de weg in een rap tempo en wij, bepakt en bezakt, er achteraan
hobbelend. We vinden de weg weer en we zien ook steeds dezelfde pelgrims, zij halen ons in
als we een rustpauze hebben en later halen wij hen weer in. Dat gaat de hele dag zo door.
Engelsen vragen ons om een foto van hen te maken en dan vragen wij hetzelfde aan hen.
Later blijkt dat de man de camerahoek per ongeluk heeft omgedraaid en foto’s van zichzelf
heeft gemaakt......
De tocht leidt ons over prachtige vlonderpaden en bos en duinpaden. Er zitten flinke
klimmomenten tussen. In de ochtend ( voor ons vertrek) heeft het geregend; de rest van de
dag is het droog en al snel weer warm. De tocht gaat zijn tol eisen: rode schouders en groter
wordende blaren. We weten inmiddels ook dat we kuitspieren, bovenbeenspieren en
schouderspieren hebben. Dat kan ook bijna niet anders na 4 zware wandeldagen! We voelen
ons ook pelgrims, we willen ergens gepast betalen maar hebben net te weinig cash, we
zeggen dat we weinig contant geld hebben maar dat we pelgrims zijn en Jezus bij ons
hebben. We krijgen meteen 20 cent korting....Morgen wordt een dag met een kortere
afstand dus kan alles weer wat tot rust komen.
Totaal afgelegd: 31,7 km

Dag 5
Hier weer een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St.
Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal, vandaag (dag 5) wandelen we van Caminha
naar Vila Nova de Cerveira.
Vandaag zouden we de veerboot nemen om de oversteek te maken naar Spanje, de
overkant lonkt....
We hebben echter besloten om onze reis te veranderen vanwege het oplaaiende
coronavirus. We willen het risico niet nemen. We kunnen ons einddoel Santiago helaas nu
niet halen, maar in het voorjaar doen we een nieuwe poging. We zullen volgende week
terugvliegen vanuit Porto. We lopen de komende dagen naar de andere route die naar
Santiago leidt (de central route). Dan pakken we daar de volgende keer de wandeling weer
op!
Op een van de foto’s zien jullie de gele route die we nu volgen, de rode route( central route)
is het stuk naar Porto dat we in omgekeerde volgorde willen gaan lopen.
Vanochtend heeft het even geregend maar dat vinden we prima. In Caminha is het marktdag
dus gaan we niet snel op pad, eerst even kijken wat ze te koop hebben.
We vertrekken pas om half 1, het is voornamelijk vlak terrein met hier en daar een steil
stukje in een dorpje. We volgen de rivier de Minho en zien Spanje steeds ‘links van ons
liggen’ .
En jahoor er is weer een wegversperring, arbeiders beginnen al te lachen als ze ons verbaasd
zien kijken, omdat ons pad in een rivier is veranderd. Hun suggestie was zwemmend dit
obstakel te nemen. Ze wilden wel helpen en dus stelden wij voor dat ze ons dan maar
moesten dragen door het water. Ja dat was een brug te ver voor hen, spontaan wisten ze
een andere mogelijkheid, wel een beetje door het water. Een grote steen zou ons moeten
redden, met een beetje steun en aanmoediging hebben we de sprong gewaagd en een
stevige hand( niet coronaproof) van een van de arbeiders maakte het mogelijk dat we niet
zijn ‘verzopen’! En verder ging het langs de rivier, het duurde wel wat lang vonden we, maar
achteraf bleek dat onze telefoons steeds op de Spaanse tijd sprongen omdat we zo dicht bij
de grens waren. Toch wel wat verder gelopen vandaag dan we dachten, ook omdat ons hotel
ver van het centrum ligt en we ook nog moesten eten.
Hoe gaat het met de lichamelijke ongemakken? Nou met een beetje kalmer aan lossen veel
dingen zich toch op! Spierpijn neemt af, alleen als je even hebt gerust dan moet je wel op
gang komen zie het filmpje wat we meesturen.
Totaal afgelegd: 20.95 km

Dag 6
Hier weer een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St.
Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal, aangepast en uitgebreid met de Central route:
vandaag (dag 6) wandelen we van Vila Nova de Cerveira naar Valença.
Een kort traject van zo’n 16 km, veelal langs de rivier. We zien een boer mais oogsten, bij ons
wordt het vermalen voor het vee,maar hier gaat de hele stengel erin en het apparaat laat de
kolven heel voor de menselijke consumptie. We hadden het zo nog nooit eerder
gezien,apart en bijzonder.
Onderweg treffen we een Duits echtpaar (Wolfgang en Kerstin) die ons allerlei tips geven
over ons traject vanaf morgen. Het schijnt dat de weg in omgekeerde volgorde ‘de camino
naar Fatima’ is. We kunnen dan de blauwe pijlen volgen in plaats van de gele (of steeds
achteruitlopen ). We krijgen tips over leuke hostels en bijzonderheden langs de route! Er
staat ons nog wat te wachten!!!!
Ze waarschuwen ons nog voor de regen die eraan komt, we geloven er niets van, steeds is er
regen voorspeld en het blijft maar warm en zonnig. We doen kalm aan en maken een lange
pauze.... fout fout fout!!!
Er komen toch ineens donkere luchten opzetten en dan breekt er een hevig onweer los. We
denken nog bij de eerste druppels: ‘Fijn dan kunnen we onze regenkleding eens uittesten’,
maar besluiten toch maar eerst onder een viaduct te schuilen. Het plenst en het onweert,
niet normaal.
Als de buienradar aangeeft dat het onweer even stopt gaan we in rap tempo de laatste
kilometers afleggen.
Een ding weten we zeker; onze jassen en schoenhoezen functioneren!
In het hotel is de stroom uitgevallen door het zware onweer, als verzopen katten melden we
ons bij de receptie die helemaal donker is. Ze spreken geen woord Engels of Duits, onze
kamer is op de derde verdieping, we gaan volgens gewoonte braaf staan wachten voor de lift
maar die komt natuurlijk niet. Ze maken ons lachend duidelijk dat er immers geen stroom is
en dat we moeten lopen.....
We hebben weer een hotel buiten het centrum en moeten nog wel even een stukje lopen
voor ons avondeten, maar we hebben vandaag voldoende reserve!
Hoe is het met de blaren en de spieren? Nou de spieren doen het allemaal weer, er is wel
weer een nieuwe beschadiging aan een van de voeten bijgekomen maar de rest geneest al
goed. Ik denk dat als we thuis zijn, ze weer loopt als een kieviet .
Totaal afgelegd: 19.5 km

Dag 7
Hier weer een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St.
Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal, aangepast en uitgebreid met de Central route:
(dag 7) wandelen we van Valença naar Labruja.
Vandaag was een zware klimdag voor ons, we vertrekken op tijd en al snel gaat het omhoog.
Eerst geleidelijk, maar later ook erg steil omhoog. Op vlak terrein halen we gemakkelijk 5 km
per uur maar de steile stukken halen het tempo erg naar beneden. Je kunt dus erg slecht
inschatten hoelang je over een traject gaat doen.
We hebben vandaag nog een hostel ( 9 km eerder op de route ) geannuleerd omdat we
morgen naar een hostel willen die famous is! Casa Fernanda in Vitorino Dos Piães. Deze
vrouw staat bekend om haar gastvrijheid, ze vraagt geen geld maar een donatie. 40/50 euro
wordt aanbevolen voor 2 personen. Bij aankomst schijn je al vol gestopt te worden met
allerlei lekkers: ze kookt, schenkt veel wijn en maakt een geweldig ontbijt! Meerdere
pelgrims zeiden dat we daarheen moeten. Ze had echter zaterdag geen plaats, dus voor
zondag geboekt! Later belde ze dat ze een annulering had gehad, en dat we toch
morgenavond konden komen.! Dus wat verder gelopen vandaag maar we hoeven er niet
meer uit om te gaan eten.
Het weer is goed en we hebben prachtige uitzichten onderweg. We zien bijzondere dingen
zoals een papegaai die in een dorpje rondvliegt, een dood paard die zomaar ver van de
bewoonde wereld op een paadje ligt.
Aan het einde van ons traject gaat het regenen, we schuilen onder de druivenranken aan de
kant van de weg! Als we toch besluiten om door te lopen, blijkt dat we voor de hostel
hebben geschuild waar we slapen deze nacht .
Hoe is het met de blaren en de spieren?
Door het klimwerk gebruiken we weer nieuwe spieren en voelt alles weer stijf en hard. De
blaren hebben zich nu ook naar de andere voet verplaatst, maar de blarenpleisters en
jodium doen hun werk.
We hebben ook de oorzaak van de blaren ontdekt, één schoen is te krap doordat de voeten
niet even groot zijn en ondanks dat de schoenen al een maat groter zijn is dat voor die ene
voet niet genoeg.
Morgen op weg naar Casa Fernanda!
Totaal afgelegd vandaag: 24.5 km

Dag 8
Hier weer een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St.
Odulphuspad: Caminho Portuguêse da Costal, aangepast en uitgebreid met de Central route:
(dag 8) wandelen we van Labruja naar Vitorino Dos Piães( paar kilometer voorbij deze
plaats).
Het is mistig en omdat we hoog zitten hangen de wolken laag. Na een simpel ontbijt nemen
we afscheid van de andere pelgrims waar we de avond daarvoor gezellig mee hebben
gegeten.
Vandaag zal het een redelijk vlakke wandeling worden wordt ons gezegd. We lopen lekker
maar regen dreigt, we zien een bordje dat er 40 meter van de route een cafe is. Het is een
halve kilometer! En de deur is open maar geen mens te zien. We zien iemand lopen en
vragen of de bar open is! Hij is de broer van de eigenaar en wil wel een kop koffie proberen
te maken. Het duurt een poosje maar dan komt er echt koffie hij geeft er zelfs nog
geroosterd brood bij. Hij heeft geen idee wat hij ervoor moet vragen, en gokt dat het 6 euro
moet kosten. Dit is echter wel wat meer dan we afgelopen week ervoor hebben betaald. Hij
zakt met de prijs als hij ons zuinig ziet kijken. Hij wil wel graag meteen betaald krijgen want
hij moet weg en wil verder met zijn eigen leven. Dan komen er nog 3 klanten aan, zij denken
natuurlijk dat het open is, hij heeft er niet veel zin in....
Vandaag is het zaterdag en als we op Ponte de Lima aanlopen is het erg druk op straat,
terrasjes zitten vol, zon schijnt. We kijken even rond in deze prachtige stad, met zijn mooie
brug en historische gebouwen. We lopen door richting Facha en bedenken dat we Fernanda
vast niet kunnen betalen met pin, dus moeten we van de camino afwijken om een
pinautomaat te vinden. Door een omweg te maken vinden we verschillende pinautomaten
die echter geen geld meer hebben. Pas de vierde geeft geld, en kunnen we weer verder.
Na een paar steile klimmen komen we bij Fernanda aan. We worden hartelijk ontvangen en
er zijn al een heleboel pelgrims van verschillende nationaliteiten. We krijgen hapjes, wijn en
goed eten aangeboden. We genieten volop!
Hoe is het met de blaren en de spieren?
Spieren gaan goed, maar door een glibberige steen heeft een van ons een gekneusde rib. De
ander heeft een paar extra blaren en ook een blauwe teen van een blaar onder haar dikke
teennagel erbij. Maar we gaan vrolijk door.
Morgen op weg richting Barcelos!
Totaal afgelegd vandaag: 29.1 km

Dag 9
Een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St. Odulphuspad:
Caminho Portuguêse da Costal, aangepast en uitgebreid met de Central route: (dag
9)wandelen we van Vitorino Dos Piães richting Barcelos ( 7 km er voorbij).
We hebben een goede nacht gehad op de slaapzaal, er werd wel wat gesnurkt maar met
oordoppen goed te harden. We hebben een goed ontbijt met heerlijk door Fernanda zelf
gemaakte vijgenjam en weer eens lekkere koffie. De portugezen kunnen geen koffie maken,
het is eigenlijk altijd espresso.
Het regent als we vertrekken, maar afgezien van de regenhoes over de rugzak beschermen
we ons zelf verder niet. Het is broeierig en er is laaghangende bewolking. De kerken maken
(wellicht vanwege de corona) gebruik van luidsprekers en omdat het zondag is, lopen wij
met galmende christelijke liederen en preken door de bergen.
Rond twaalf uur wijken we iets van de route af voor een kop koffie /thee. Er wordt hier op
zondag flink gegokt en er worden lotto/toto formulieren ingevuld en domino gespeeld. Ze
lijken te wachten op een uitslag van een loterij. Er zijn alleen maar mannen in het cafe, de
vrouwen zitten waarschijnlijk in de kerk.
Volgens de weersvoorspelling zal het niet meer regenen maar het ziet er dreigend uit. Het
valt mee, we voelen wel eens een drup maar het zet niet door. Er zitten in onze route wel
meer hellingen dan ons was beloofd, maar we gaan goed!
Het landschap is afwisselend maar we lopen ook door wat wijken met veel industrie.
Als we in Barcelos aankomen trakteren we onszelf op een Mc Flurry, ze hebben hier mini
porties dus dat past helemaal bij onze gezonde bezigheid.
Na het inchecken in het hotel bestellen we een taxi die ons 7 km verder op de route zet
zodat we terug kunnen lopen( heerlijk zonder bepakking), dit doen we zodat we dan morgen
minder kilometers maken en het rondje af kunnen maken. Er zijn geen hotels aan het einde
van onze route deze dag, vandaar deze actie nog op het einde van de middag. We willen wel
graag zonder te smokkelen de route volbrengen.
Morgenvroeg zet de taxi ons weer op diezelfde plek af. We hebben mazzel we gaan
voornamelijk bergaf.
We eten in de gezellige historische binnenstad van Barcelos. De calorieën lopen we er
morgen weer af.
Hoe is het met de blaren en de spieren?
De pijnlijke rib is er bij de één nog steeds en bij de ander komen er weer een paar blaren bij.
Van opgeven wil ze niet weten, na een kilometer wennen we aan de pijntjes en gaan weer
stug door.
Totaal afgelegd vandaag: 28,3km

Dag 10
Een nieuwe beschrijving van de wandelaars van het zusterpad van het St. Odulphuspad:
Caminho Portuguêse da Costal, aangepast en uitgebreid met de Central route: (dag 10
)wandelen we van Voorbij Barcelos naar Vila do Conde.
We hebben een fijne nacht gehad in het Art’otel en een goed ontbijt( vieze koffie)!
De taxi zet ons af waar we de vorige dag terug zijn gelopen. Het is een mooie dag, de route
voert ons aan het begin langs wegen waarop erg hard wordt gereden, veelal geen stoepen
waardoor je een onplezierig gevoel krijgt. Gelukkig wijken we wat later van de weg af en
gaan weer binnendoor. We lopen vlot door en rond lunchtijd pauzeren we bij een cafe.
Onderweg rusten we meerdere keren uit op mooie plekjes.
Het is ondanks onze actie van gisteren nog steeds een lange wandeling. Het is warm en we
lopen veel op wegen met keien. Het landschap is afwisselend, maar hoe dichter we bij onze
eindbestemming komen hoe meer we langs wegen moeten lopen. Dit omdat er steeds water
en snelwegen zijn waar we overheen of onderdoor moeten. Maar we zetten door en rond 17
uur zijn we er! We gaan met de metro terug naar Porto! Het is eigenlijk geen metro het gaat
bovengronds zodat we ook nog zo nu en dan een blik kunnen werpen op het traject waar we
meer dan een week geleden langs kwamen.
We zijn blij dat we er zijn.
Hoe is het met de blaren en de spieren?
De voeten gaan nu meer pijn doen, maar wat hebben we een mooie tocht gehad. Ons
einddoel (weliswaar bijgesteld) is gehaald! Onze voeten zijn nu niet meer belangrijk, die
krijgen nu even rust!
We hebben de kustroute en de central route beide gedaan op Portugees grondgebied. In het
voorjaar kunnen we nu kiezen langs welke route we onze tocht naar Santiago gaan
afmaken,of we doen ze beide.
Wat is ons opgevallen:
⁃ alle Portugezen hebben een hek en een hond!
⁃ Veel van de wegen zijn belegd met keien of blokjes natuursteen, niet altijd handig voor
wandelaars en geeft erg veel lawaai als een auto langs komt
⁃ Er liggen heel veel mondkapjes langs de route
⁃ De Portugezen houden zich erg strikt aan de coronaregels, ze zitten zelfs in de auto(ook als
ze alleen zijn) met een mondkapje op, jong en oud.
⁃ Het blijft voor ons lastig om te onthouden dat je steeds een mondkapje op moet
⁃ Casa De Fernanda is een aanrader dus niet overslaan
⁃ Costal route is veel gemakkelijker( als het geen 34 graden is) dan de Central route(veel
steile hellingen!)
⁃ Zorg dat je goed uitprobeert (meerdere dagen achter elkaar), of je schoenen genoeg
ruimte hebben als je voeten warm worden en uitzetten
⁃ Een camino wandelen brengt je veel, de dagen gaan veel langzamer voorbij dan wanneer je
thuis aan het werk bent

⁃ Zonder rugzak wandelen is toch wel lekker: een keer ervaren op dag 9
⁃ Dat onze dure kamerplanten hier als onkruid groeien
⁃ Dat Portugal een veilig wandelland is ondanks corona
⁃ dat de meeste pelgrims maar 12 tot 15 km per dag lopen!!!!
⁃ En dat we nog veel meer items kunnen benoemen....
Bedankt dat jullie met ons mee zijn ‘gewandeld’! Het vervolg komt nog...
Totaal afgelegd vandaag: 28.5 km
Totaal afgelegd deze trip: 267.45 km. Wauw!, dat hadden we niet gedacht!

