
Die ‘Camino de Santiago’ of ‘Weg van St Jakobus’, is die 
Pelgrimstog wat uiteindelik eindig by die katedraal van 
Santiago de Compostela in Galicia, Noord-wes Spanje. 
Legende het dit dat hierdie Jakobus se sendingroete 
was, en dat hy uiteindelik in Santiago, die eindpunt van 
die Camino begrawe is.

Mense stap die Camino om verskillende redes. 
Sommige doen hierdie as simbool om ‘n tydperk of 
gebeurtenis af te sluit. Ander weer om die begin van 
iets nuut te bevestig. Party doen dit net vir die 
avontuur daarvan. Maar een ding is seker, niemand 
bly onveranderd na ‘n Camino nie! 
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It’s your road and yours alone. Others may walk it with you, but no one can walk it for you.
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Die volle roete – meer as 800 km en sowat 40 dae se 
stap - is nie vir almal beskore nie, daarom bied ons 
jou die geleentheid om enige afstand of hoeveelheid 
dae wat jou pas die roete af te lê. Om jou Compostella 
aan die einde van die roete te ontvang moet jy ten 
minste die laaste 120 km per voet, of laaste 200 km 
per fiets aflê. 

Hier is jou geleentheid om die Camino teen jou eie 
tempo, soms alleen of met tye saam met mede-pel-
grims, voetjie vir voetjie en trappie vir trappie te 
verower. 

Aan die einde van elke stap dag is die vooruitsig van ’n 
bekende gesig of twee om mee saam te kuier en die 
dag se stories uit te ruil!



Camino

Believe you can and you’re halfway there.

Ons reël vooraf verblyf in 2- en 3- ster hotelletjies. 
Dubbelkamers met privaat geriewe. (Geen slaapsale!)

verblyf1
Ons vervoer jou bagasie daagliks. Jy stap 
net met ‘n ligte rugsak.

bagasie2

Ons gee vir jou ‘n volledige “Wat om te Pak” lys met 
eerstehandse wenke en riglyne hoe om vir jou Camino 
voor te berei.

voorbereiding3
Ons reël jou Camino Paspoort (jy het dit nodig vir jou 
Schengen Visum).

dokumentasie4

anders saam met ons?Wat maak ‘n

Those who come to the Camino with a heavy heart, leave with a lighter road.    ~ Jane V Blanchard

~ Theodore Roosevelt



• Besluit hoeveel dae / afstand / tyd van die jaar jy wil loop.

• Kontak ons vir 'n kwotasie.

• Bespreek jou vlugte en stuur die reisplan vir ons deur.

• Betaal jou deposito en stuur jou besprekingsvorm deur.

• Ons stuur dan die besprekingsbevestiging asook 

• Begin oefen!

•  Jy is welkom om 'n afspraak of inligtingsessie met ons te 
reël. Konsultasie fooi van R500 word hiervoor gehef. 
Indien jou bespreking realiseer kry jy dadelik die R500 as 
krediet op jou rekening.  

•  Ons kan help met oorplasings, treinkaartjies, buskaart-
jies en taxi's in Spanje. 'n Minimale transaksiefooi van 
R100 word gehef.

•  Deposito van R1000 is betaalbaar met bespreking en die 
balans 8 weke voor jou vertrekdatum betaalbaar.

Ons rus jou toe met ‘n dag-tot-dag staphandleiding 
met roetekaarte, tips, stapnotas asook ’n volledige 
“Wat om te Pak” lys.

staphandleiding5
Jy kies die datums en afstand wat jy wil stap. Ons 
doen die res!

datums6

Hiermee saam help ons jou met jou Schengen Visum 
dokumentasie, gee raad oor vlieg opsies, reël die 
oorplasings na jou beginpunt en gee 24/7 bystand vir 
noodgevalle terwyl jy stap.

registrasie & visums7 hoe gaan jy te werk?

nitty gritty

voorbereidingsmateriaal vir jou aan.

082 325 3053   

www.stapdiecamino.co.za

yolandi@stapdiecamino.co.za
Kontak Yolandi vir meer inligting 


