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pania er for de fleste nordmenn charterfly til sol og sommer! Men Spania tilbyr også en 
mengde kulturopplevelser, mange av dem i ypperste verdensklasse! Blant annet har 
Prado-museet i Madrid en av verdens beste kunstsamlinger og i Bilbao trekker 

Guggenheim-museet kunstinteresserte fra hele verden! Spania har også en rekke katedraler 
og kirker av stor kulturhistorisk verdi. Mange slike klenodier ligger langs den gamle 
pilegrimsleden som ender i Santiago de Compostela i Spania hvor apostelen Jakob er gravlagt. 
Den gamle pilegrimsleden starter i byen Le Puy i Frankrike og er til sammen 1 465 km lang! I 
gammel tid brukte pilegrimene 10 uker på turen! Vi skal på denne turen få en smakebit på 
Jakobsleden, vi tar med oss noen høydepunkter av selve vandringen og besøker noen av de 
vakre kirkene. Fra den vesle byen Sarría legger vi til rette for å gå de obligatoriske hundre siste 
kilometerne inn til Santiago som kvalifiserer til å få pilegrimsdiplom i Jakobskatedralen. Målet 
med turen er en kombinasjon av daglige vandringer med store kulturopplevelser rammet inn 
av vakker natur og pittoreske landsbyer! 
 

D a g s p r o g r a m 
 

Å reise med Nordnorsk Pensjonistskole er noe mer, noe annet…   
 
Når vi på Nordnorsk Pensjonistskole arrangerer kurs der reise er en del av opplegget, enten 
det nå er i inn- eller utland, krever regelverket til Folkehøgskolesystemet som vi arbeider 
etter, ”at kurset settes inn i en pedagogisk sammenheng”, og at det skal gjennomføres ei 
samling før og etter reisen. 
 
Samlingen før reisen arrangeres dagen (e) rett før avreise, og dere som har reist med oss 
tidligere, vet nok hvor verdifull forkursene er. Man blir kjent med gruppen, og man får en god 
forsmak på det man skal oppleve. Lengden på forkurset kan variere, alt etter hva slags reise 
vi skal ut på. Av erfaring vet vi at det er behov for mer tid til felles forberedelser dersom turen 
går til det store utland, enn om reisen foregår i mer kjente omgivelser.  
 
Ofte leier vi inn en foreleser som gjennom foredrag forbereder oss på opplevelsene som 
ligger foran oss, vi går gjennom praktiske forhold, blir bedre kjent og samles rundt et 
hyggelig måltid. Nærmere info. om foreleser i forkant av denne reisen kommer.    

 

 
 
 
Ettersamlingen legges ikke i umiddelbar tilknytning til reisen, men arrangeres som et 
selvstendig arrangement ei tid etter reisen. Vi møtes da for å evaluere, se bilder og 
oppsummere reisen vi har vært på sammen. 
 
Denne samlingen vil normalt vare én dag, og inkluderer felles lunsj og middag, som alt er 
med i den oppgitte totalprisen i slutten av programmet. Eget program sendes ut ei tid etter 
hjemkomst. 

S 



Dag 1 - torsdag 10. september: Oppstart forkurs. 
Oppmøte på Nordnorsk Pensjonistskole utover dagen. 
 
13.00:  Lunsj på Sømna Kro og Gjestegård 
14.00:  Forkurs fram til ca. kl. 17.30, inkl. kaffepause 
19.00:  ”Spansk aften” – m / 3 retters gourmetmiddag 
22.30:  Retur til Sømna 
 
Dag 2 - fredag 11. september: Forkurs forts. – Avreise til Værnes 
08.00:  Frokost. 
09.00:  Forkurs forts., inkl. kaffepause 
12.45:  Lunsj på "kroa" 
13.30:  Bussavgang til Værnes. Ferje fra Vennesund kl. 14.10 
 
Overnatting på Radisson Blu Værnes Hotell. 
 

 
Radisson Blu Værnes ligger praktisk til, i kort gåavstand til flyterminalene. 

 
Dag 3 – lørdag 12. september (middag) 
Vi reiser med KLM fra Trondheim kl 0625 og lander i Amsterdam kl 0820. Her blir det flybytte, 
før turen går videre kl 0930 med ankomst Madrid kl 1205. Siden vi har fått mat på flyet, tar vi 
oss ikke tid til lunch, men går rett om bord i 
bussen og tar fatt på motorveien nordover til 
byen Burgos, 24 mil nord for Madrid. Kjøretiden 
er 3 timer og 15 minutter, men vi stopper 
underveis og får anledning både til nødvendige 
ærend og til å kjøpe litt snacks og drikke. Vel 
framme sjekker vi inn på Hotel Corona de 
Castilla. Politisk er Spania delt inn i kommuner 
(kalles distrikt), provinser og regioner. Byen 
Burgos er hovedstad i provinsen med samme 
navn, og en del av regionen Castilla-León. 
Overnatting og middag på Hotel Corona de 
Castilla. 

 
 

 

 
 

Katedralen i Burgos 
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Dag 4 – søndag 13. september (full pensjon) 
Etter frokost skal vi bli kjent med byen Burgos, som ligger sentralt i pilegrimsleden. Byens 
katedral står på verdensarvlisten og er en særdeles vakker bygning i gotisk stil. Burgos bærer 
også preg av at den i fem hundre år var hovedstad i kongedømmet Castilla-Leon. Casa del 
Cordón var et viktig senter for de kongelige og Santa María Arch er et slott utformet som en 
triumfbue ved den gamle inngangen til byen. Vi kjører så videre til den gamle kongebyen León, 
hvor vi får en omvisning. León er hovedstad i provinsen med samme navn. Byen ligger vakkert 
til ved elven, med en arkitektur som strekker seg tilbake til 900-tallet, og med mange 
severdigheter i ulike stilarter;  basilikaen San Isidoro i romansk, katedralen i klassisk gotisk og 
San Marcos-hospitalet i rennesanse. Av 
byggverkene er katedralen den vakreste og 
blir ofte omtalt som «the Beauty of Leon». 
Byens navn kommer fra «legion» og var 
opprinnelig en romersk militærforlegning. 
Vår ferd går videre mot byen Ponferrada (se 
bildet). Vi gjør et stopp på veien, og vandrer 
vår første etappe langs pilegrimsleden. Vi 
skal gå ca 2 km opp til La Cruz de Hierro 
(Jernkorset) hvor pilegrimene tradisjonelt 
legger fra seg steiner som de har båret med 
seg – for symbolsk å legge av sine byrder. 
Om kvelden blir det innsjekking på Hotel Aroi 
Ponferrada. Kveldens middag blir på 
søsterhotellet Aroi Bierzo Plaza ca. 15 min. spasertur fra vårt hotell. 
 
Dag 5 – mandag 14. september (frokost og lunsj) 
Målet for dagens vandring er den vesle landsbyen O’Cebreiro som er kjent for sine runde 
steinbygninger av keltisk opprinnelse, såkalte «Pallozas». Vi er nå inne i Galicia region, og 
denne delen av pilegrimsleden regnes blant de aller vakreste etappene. Vi kjører til landsbyen 
Las Herrerias, og de som har lyst, kan starte vandringen herfra. Den er på 8,5 km, men med 
en stigning på 700 m. Etappen er beregnet til 5-6 t. De som synes det blir for langt og bratt, 
får tilbud om å vandre ca. halve strekningen eller kjøre med bussen til O’Cebreiro og vente på 
resten av gruppen der. Fra O’Cebreiro kjører vi buss til Sarria hvor vi skal overnatte på Hotel 
Alfonso IX. Middag på lokal restaurant (ikke inkludert) sammen med reiselederne for de som 
ønsker det. 
 
Dag 6 – tirsdag 15. september (frokost og lunsj)  
(NB: Diplometapper herfra!) I dag slipper vi å pakke koffertene 
fordi vi returnerer til hotellet om kvelden! Vi starter vandringen 
fra hotellet i Sarria og går 20,2 km til landsbyen Villachá. Dette 
er den første av de obligatoriske etappene inn til Santiago for å 
kvalifisere for pilegrimsdiplomet i Jakobskatedralen. Turen går 
gjennom vakre galisiske landskaper med skog, små landsbyer 
og innbydende bygdelag. I landsbyen Barbadelo er det verdt å 
merke seg Santiago-kirken fra 1100-tallet. Også kirken i 
landsbyen Mirallos og klosterruinene i Loio er viktige historiske 
minnesmerker. Bussen henter oss i Villacha og kjører oss 
tilbake til hotellet vårt i Sarria. Overnatting på Hotel Alfonso IX. 
Middag (ikke inkl.) på lokal restaurant for de som ønsker det. 
 

Et av utallige kors langs pilegrimsleden 



Dag 7 – onsdag 16. september (full pensjon) 
Etter frokost kjører vi tilbake til Villacha hvor vi endte gårsdagens vandring, og tar fatt på 
dagens etappe på totalt 18,6 km. Etter ca to kilometer kommer vi til byen Portomarin som ble 
anlagt av romerne, og som i middelalderen var en av de viktige byene langs pilegrimsleden. 
Den opprinnelige Portomarin ligger i dag under Belasar-dammen etter at elven Miño ble 
demmet opp i 1963. Sammen med andre gamle og monumentale bygg ble St. 
Peterskatedralen og San Nicolás-fortet demontert stein for stein og gjenoppbygd som en ny 
by oppe i åsen. Vi går gjennom flere mindre landsbyer og bygdelag, deriblant Gonzar og 
Castromayor som ble anlagt i tilknytning 
til gamle pilegimshospitaler. I 
middelalderlands-byen Narón, hvor det 
for øvrig ble utkjempet et blodig slag 
mellom kristne og arabere i år 820, pleide 
pilegrimene å ta en hvil før de tok fatt på 
høydedraget over til Ligonde. Underveis 
hit passerer vi et av de mest 
bemerkelsesverdige steinkorsene på vår 
vandring til Santiago. I Ligonde venter 
bussen på oss for å kjøre oss til 
Portomarin (bildet) hvor vi skal bo de 
neste nettene på Hotel Pousada de 
Portomarin.  
Det blir lunsj underveis og middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 8 – torsdag 17. september (frokost og lunsj) 
Etter en velsmakende frokost kjører bussen oss til Ligonde, hvor vi skal start dagens vandring 
på 23,7 km til landsbyen Melide. Dagen starter ved Portos, hvor vi tar en liten avstikker fra 
hovedruten og besøker Vilar de Doñas med sitt vakre, majestetiske kapell fra 1300-tallet. 
Videre går turen til Lastedo og Vaos før vi kommer til Palas de Rei, som i middelalderen var en 
meget viktig by og kjent for sitt kongelige hospital og San Tirso-kirken med sin vakre buegang.  
Den neste landsbyen vi passerer er Julián del Camino. Kirken her er bygget i romersk stil og 
har et vakkert tverrskip. Videre kommer vi til Outeiro da Ponte hvor slottet Pambre er en av 

de best bevarte festningene i hele 
Galicia. Litt lenger framme, og idet vi 

forlater landsbyen Campanilla, går 
vi over fra Lugo til Coruña provins, 
hvor også Santiago ligger. Den 
første landsbyen i Coruña er Coto, så 
kommer vi til Leboreiro hvor vi ser 
den gamle romerske hovedveien, en 
kirke fra 12-tallet, og et tidligere 
pilegrimshospital som nå eies av den 
kjente Ulloa-familien. Målet for 
dagens vandring er Melide. Vi 
krysser elva Furelos på den gamle 
broen og kommer inn i selve Melide, 
som var et av de viktige veikryssene 

på det gamle romerske veinettet fra 
1300-tallet. Dagens hovedkirke står der det gamle Sancti Spritus-klosteret lå, og har staselig 
utsmykkede graver med fresker fra middelalderen. Verdt å merke seg er også det vesle 



kapellet San Roque og kirken Santa María. Bussen tar oss tilbake til Portomarin for overnatting 
på Hotel Pousada de Portomarin.       
Om kvelden legger reiselederne til rette for middag (ikke inkludert) på en av landsbyens 

restauranter. 

Dag 9 – fredag 18. september (frokost og lunsj) 
Dagens etappe er turens lengste vandring. Vi blir kjørt til Melide, hvor vi avsluttet gårsdagen. 
Som tidligere vandrer vi gjennom landsbyer og bygdelag og ånder inn både vakker natur og 
gammel historie. Landsbyen Castañeda spesialiserte seg på å brenne kalk til oppbyggingen av 
Santiago de Compostela. Som en botsøvelse bar pilegrimene med seg på ryggen en kalksten 
fra Tricastela (ca 8 mil) og leverte den hos kalkbrenneriene i Castañeda. I deler av dagens 
etappe, fra Boente til Arzúa, er det mye opp og ned og vi bruker god tid for ikke å ta det for 
hardt. Når vi nærmer oss Arzúa honoreres vi med det vakre synet av det gotiske Magdalena-
kapellet innrammet i naturskjønne omgivelser. I Arzúa møtes flere ulike pilegrimsveger og går 
sammen inn til Santiago. Vi har fulgt «Camino Francés» (den franske vegen) som er den 
klassiske ruten fra middelalderen.  
 

 
 
Arzúa er kjent for sin gode ost fra melkekyr i bygdelagene omkring. Dette var god og næringsrik 
kost for pilegrimene og gav styrke til kropp og sjel. Vandringen i dag går gjennom frodige 
marker og enger hvor eiketrær og eukalyptus rammer inn små landsbyer og bosetninger. En 
av landsbyene vi passerer i dag heter Barrosas og er kjent for kapellet San Lazaro og den 
franske møllen. I Salceda kan vi se et minnesmerke over en belgisk pilegrim som døde her 23. 
august 1989. Bussen tar oss til hotellet i Portomarin for overnatting en siste gang på Hotel 
Pousada de Portomarin.  Kveldens middag (ikke inkludert) på egen hånd eller sammen med 
reiselederne.          
 
Dag 10 – lørdag 19. september (full pensjon) 
Etter frokost blir vi kjørt til Salceda for å starte vandringen der vi 
slapp i går. Dette er nest siste dagen med vandring, og fra gammelt 
av har dette vært en gledesdag, der pilegrimene så fram mot 
morgendagens store mål, – apostelen Jakobs grav! Vi har en 
vandring på 18,3 km foran oss frem til Lavacolla, hvor pilegrimene 
pleide å vaske seg i bekken som renner forbi. Dette var en gammel 
renselsesseremoni før de skulle inn til den hellige 
Jakobskatedralen. Overnatting på Hotel Ruta Jakobea i Lavacolla. 
Picnic-lunsj underveis og felles middag på hotellet om kvelden. 
 
Dag 11 – søndag 20. september (frokost og lunsj) 
I dag gjenstår bare den aller siste vandreetappen på 10,2 km inn til 
Santiago de Compostela. Fra Lavacolla går turen opp til Monte de 
Gozo (Gledesfjellet), hvor vi får en vakker utsikt ned mot Santiago de Compostela med sin 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=Camino+Franc%C3%A9s&source=images&cd=&cad=rja&docid=8RVehfw-UmoAxM&tbnid=F5TPboUZm-jHCM:&ved=0CAUQjRw&url=http://hectorscamino.com/&ei=JGQvUd75DOap4gTJtIGIAw&bvm=bv.43148975,d.bGE&psig=AFQjCNGxG69cGgYm7qug6I5xyHc2OmS7Ow&ust=1362146628002625


ruvende katedral! Fjellets navn forteller om den glede pilegrimene opplevde da de etter 10 
ukers vandring – ofte med dårlig kost og lite søvn – endelig fikk se målet for sin vandring! Nå 
kommer vi inn i utkanten av byen, og resten av turen går gjennom urbane og trafikkerte 
områder, selvsagt i stor kontrast til byen som pilegrimene opplevde i middelalderen! 
Overnatting på Hotel Hesperia Peregrino. 
Tilbud om felles middag (ikke inkludert) på en av byens mange gode restauranter. 

Dag 12 – mandag 21. september 
(frokost) 
Etter frokost blir det omvisning 
både i byen og i selve katedralen 
(se bildet), og vi skal hente vårt 
pilegrimsbevis. Santiago de 
Compostela er en fantastisk by 
som på alle vis lever opp til sin 
plassering på verdensarvlisten! 
Her er det historie, kultur og 
vakker middelalderarkitektur, 
hånd i hånd med moderne 
mennesker som lever sitt daglige 
liv i byen som også er hovedstad i 
Galicia-regionen. Den mektige 
katedralen er selvsagt høydepunktet, 
men flere andre bygninger og plasser føyer seg inn i rekken av store severdigheter! Apostelens 
Jakobs grav ble gjenoppdaget på begynnelsen av 800-tallet, og siden den gang har pilegrimene 
strømmet til Santiago de Compostela. Santiago er for øvrig Jakobs navn på spansk! 
Ettermiddagen har vi satt av til fritid. I dag legger vi til rette for lunsj og middag på egenhånd, 
eller samlet for de som ønsker det! Overnatting på Hotel Hesperia Peregrino.  
 
 
Dag 13 – tirsdag 22. september (frokost og lunsj) 
Dagen i dag skal vi til «verdens ende», eller Kapp Finisterre. En del pilegrimer fortsatte hit 
etter å ha besøkt Jakobs grav. I antikken ble dette ansett å være slutten på den kjente verden. 

Stedets geografiske beliggenhet og 
imponerende solnedganger ledet 
decimus Junius Brutus (den romerske 
generalen som erobret Galicia) til å tro 
at dette var stedet hvor solen døde i 
skumringen. Området rundt dette neset 
har vært ansett som et magisk sted 
siden de tidligste tider, og legenden 
forteller at fønikerne her satt opp et 
alter, ara solis, der de dyrket solen.  
 
 

Dag 14 – onsdag 23. september (frokost og middag) 
Etter frokost blir det avreise med kurs for Madrid! Vi stopper på et passende sted underveis 

hvor vi legger til rette for lunsj. Vel framme i Madrid sjekker vi inn på Hotel Emperador som 



ligger sentralt i byen i paradegaten Gran Via. Om kvelden går vi sammen til en av byens 

bedre restauranter for en velfortjent avskjedsmiddag. 

 

Dag 15 – torsdag 24. september (frokost) 

Etter en deilig frokost og rolig morgen sjekker vi ut av hotellet og går om bord i bussen. På 

vei til flyplassen blir det sightseeing i den spanske hovedstaden. Vi tar en runde hvor vi får se 

de viktigste severdigheter (utvendig). Vi har med oss guide og får informasjon om det vi ser. 

Turen ender på flyplassen i god tid til vårt KLM-fly som letter kl 1705 og lander i Amsterdam 

kl 1945. Og kl 2045 letter vi med kurs for Trondheim og lander på Værnes kl 2250. 

Heimreise, eller ev. overnatting på Radisson Blu Værnes Hotell for de som ønsker det, og 

videre heimreise fredag den 25. september.  



Noen praktiske opplysninger: 
 

Måltider 
Det er inkludert 11 lunsjer og 6 middager i prisen. På resten av måltidene blir det lagt til rette 
for å spise samlet for alle som vil. Erfaringen viser at full pensjon alle dager, kan bli i meste 
laget, og da er det godt å kunne bestille noe enklere. Enkelte av lunsjene blir såkalt 
«picniclunsj» underveis på vandringen.  
 

 
- og etter lunsj er det godt med en pust i bakken… 

 

Påmelding SNAREST, og senest 1. juli, på grunn av strenge avbestillingsregler på fly. Ved 
påmelding vil det bli fakturert et depositum på kr 2.000,- pr. person. Beløpet trekkes fra i sin 
helhet i endelig faktura med forfall ca. 4 uker før avreise. 
 

Romfordeling 
Ev. ønske om overnatting i dobbeltrom vil bli imøtekommet så langt det er praktisk mulig. 
Deltakere som i utgangspunktet reiser alene, men som ønsker dobbeltrom, plasseres sammen 
med andre deltakere med samme ønske i den utstrekning det er mulig og etter hvert som 
påmelding skjer. Utgifter til enkeltrom påløper den enkelte deltaker. 
 

Vandreetapper 
Det vil bli tilrettelagt for individuelle behov under vandreetappene. Tabellen nedenfor angir 
lengde og gjennomsnittlig tid på dagsetappene. Det kjøres buss parallelt, og vi har assistent 
som vil følge opp ved evt. behov for hjelp eller avbrudd underveis. For å få diplom i Santiago 
de Compostela, kreves det at en har gått minst 100 km. Dette dokumenteres i et sertifikat som 
vi får utdelt og som blir stemplet på kontrollposter underveis. 

Dag Strekning 
i km 

Tid i timer 

Dag 2 (buss) – – 

Dag 3  2 1 

Dag 4  8,5 / 4,8 6 /3 

Dag 5   20,2 6,5 

Dag 6  18,6 6 

Dag 7  23,7 7 

Dag 8   24,6 7,5 

Dag 9  18,3 6 

Dag 10  10,2 3 

Dag 13 (buss)   - - 

Sum 126,1 / 
122,4 

43 / 40 



 
H o t e l l e r 
Hotellene er i kategori første klasse eller turistklasse.  
Det tas forbehold om endring til tilsvarende hoteller.  
 
 
 
Hotel Corona de Castilla  
Tel: +34 947 26 21 42  
www.hotelcoronadecastilla.com 
 
Hotel Aroi Ponferrada  
Tel: +34 987 40 94 27 
www.aroihoteles.com 
 
Hotel Alfonso IX 
Tel +34 902 51 55 55 17  
www.sarriahotelalfonsoix.com 
 
Hotel Pousada de Portomarín 
Tel +34 982 54 52 00 
www.pousadadeportomarin.com 
 
Hotel Ruta Jacobea  
Tel: + 34 981 888 211 
www.hotelrutajacobea.com 
 
Hotel Hesperia Peregrino 
Tel: +34 981 521 850 
www.hesperia.com 
 

Hotel Emperador Madrid 

Tel:  +34 91 547 2800 

www.emperadorhotel.com 
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K o s t n a d e r  
 

Pris pr. pers. i dobbeltrom:  kr. 24.895,-  
 
Denne prisen inkluderer: 

* Deltakeravgift 
* Forkurs inkl. måltider og overnatting på Nordnorsk Pensjonistskole  
* Overnatting i dbl.rom m/ enkel frokost Radisson Blu Værnes 11. – 12.09. 
* Fly Værnes – Amsterdam - Madrid t/r og all transport i Spania 
* Flyskatter (p.t. kr. 1.949,-, kan bli endret) 
* 12 overnattinger i dobbeltrom på hotell av god standard i Spania 
* Måltider ihht. program 
* Alternativ transport og assistanse ved behov under vandreetapper på pilegrimsleden 
* Engelsktalende guide på hele turen – reiseledere oversetter ved behov 
* Pilegrimspass og diplom 
* Tips til guider og sjåfører (ca. kr. 250,-) 
* 2 reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole 
* Lunsj og middag ved ettersamling på skolen 
 

 

Ikke inkl. i prisen – pr/pers. – ved individuelle behov: 
* Enkeltromstillegg i Spania - kr. 3.990,- 
* Enkeltromstillegg Radisson Blu Værnes 11. – 12.09. – kr. 450,- 
* Overnatting m/ frokost Radisson Blu Værnes 24. – 25.09. – dbl. kr. 690,- / enk. 1.140,-  
* Ev. busstransport Trøndelag – Sømna ved retur 25.09. – (forbehold om antall/pris) 
* Ev. drikke og tips til inkluderte måltider 
* Ev. overnatting ifm. ettersamling på skolen – kr. 462,- 
 
Det tas forbehold om endringer i pris ved evt. uforutsette endringer i valutakurs, transporttariffer 
eller flyskatter. 

 

 

 

(NY) Påmeldingsfrist: 1. juli 2015 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Betingelser og påmeldingsregler 
 
1 Påmelding 
For å være sikret plass, må alle påmeldinger skje skriftlig på påmeldingsskjema som fås hos 
Nordnorsk Pensjonistskole.  
Navnet må staves akkurat slik det står i passet. Flyselskapene krever store gebyr for navnendring 
etter billettutstedelse. 
 
2 Påmeldingsfrist 
Alle påmeldinger må være NNPS i hende innen absolutt siste frist 1. JULI 2015. Det anbefales alltid å 
melde seg på i god tid før reiser, da tidlige påmeldinger er med på sikre nok deltakere til at turen kan 
gjennomføres. Sene påmeldinger skaper usikkerhet og kan sette turen i fare for avlysning. 
 
3 Betalingsvilkår utenlandsreiser 
Depositum (kr. 2.000,-) faktureres når påmeldingsfristen har gått ut. Ca. 4 uker før avreise får 
deltakerne tilsendt sluttfaktura. På sluttfakturaen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra. Evt. 
tillegg, eks. døgn under forkurset el. annet, faktureres etter hjemkomst. 
NNPS har ikke betalingsavtaler som muliggjør betaling med kredittkort. Denne betalingsmåten kan 
således ikke benyttes, og forsikring må derfor ordnes på annen måte, se neste punkt. 
 
4 Forsikring 
Alle reisende anbefales på det sterkeste å tegne både avbestillings- og reiseforsikring. Den reisende 
er selv ansvarlig for å tegne de forsikringer som ønskes. 
 
5 Avlysning eller utsettelse av turen 
En gruppetur med færre enn 20 påmeldte kan avlyses av NNPS. Det samme kan skje hvis andre 
avgjørende grunner gjør at turen ikke kan gjennomføres. Påmeldte får da tilbake innbetalte penger. 
Avlysning eller utsettelse av turen skal varsles i personlig brev direkte til deltakerne.  
Dette skal skje snarest mulig og senest 2 uker før avreise. 
 
6 Avbestilling ved Force Majoure 
Reisen kan avbestilles dersom det på reisemålet eller i umiddelbar nærhet av dette de siste 14 dager 
før reisen tar til, konstateres krigshandlinger, naturkatastrofer, farlige smittsomme sykdommer eller 
andre begivenheter som må likestilles, og det er rimelig grunn til å anta at 
disse forhold også vil gjøre seg gjeldende når reisen skalta til.  
Ved avbestilling av årsaker nevnt foran, tilbakebetales innbetalt beløp. Reisen kan ikke avbestilles av 
forannevnte årsaker hvis begivenheten som påberopes som grunn for 
avbestillingen var eller burde vært kjent før bestilling. 
 
7 Avbestilling av andre grunner 
Ved avbestilling av andre grunner enn force majeure, gjelder slike avbestillingsregler: 

 Mer enn 105 dager før avreise: administrasjonsgebyr kr. 750,-. 

 105 – 65 dager før avreise: Gebyr likt (innbetalt) depositum kr. 2.000. 

 64 – 35 dager før avreise: 50 % av turens pris. 

 Mindre enn 34 dager før avreise: turens pris i sin helhet. 
Dersom en reisende uteblir ved avreise, eller er forhindret fra å reise p.g.a. manglende billetter, pass 
eller andre dokumenter, betales reisen i sin helhet av den det gjelder.  
 
8 Endring av pris 
Det tas forbehold om prisendringer som følge av endrede valutakurser, fly- og transporttariffer, samt 
uforutsette skatter og avgifter som vi selv ikke er herre over. 



9 Ved evt. endring av reiserute 
Skulle det under reisen oppstå naturkatastrofer, lokale streiker, e.l. som tilsier at reiseruten må 
legges om, gir dette normalt ikke rett til reduksjon i prisen, men et alt. opplegg  
så godt som mulig under rådende forhold. 
 
10 Bistandsbehov 
Deltaker som har et bistandsbehov utover det som er  
normalt (eks. bevegelseshemming), plikter selv å sørge for  
å ha følge på turen som kan hjelpe til. 
 
11 Opptreden 
Den enkelte deltaker må ikke opptre slik at det er til sjenanse 
for de medreisende eller skaper sikkerhetsmessige eller  
praktiske problemer for arrangøren. NNPS har rett til å avvise 
en reisende ved reisens start hvis disse kravene ikke oppfylles. 
De økonomiske konsekvenser er da den reisendes eget ansvar. 
 

 

 

 
Pilegrimsvandrerne fra Nordnorsk Pensjonistskole i 2007(øverst) og 2013 

Vi håper du bestemmer deg for å bli med oss i år. 

 

 



Kjære leser! 
 

Vår beste markedsføring er at vi har mange faste kursdeltakere, som kommer tilbake til oss 
år etter år. Enten til lokale kurs ved skolen, eller ut for å oppleve verden sammen med oss. 

Pilegrimsvandringen merker seg ut, som en av de få utenlandsreisene vi har kjørt med såpass 
tett intervall: 2007, 2009, 2011, 2013 og så igjen i år. 

 
Henvendelsene har vært mange og interessen er igjen stor, så hvis programmet frister deg 

anbefaler vi deg å være tidlig ute med påmeldingen, hvis du vil sikre deg en plass.  
Husk innsending av påmeldingsskjema (bakerst i denne folderen) senest 1. juli! 

 

 
Reiseledere fra Nordnorsk Pensjonistskole for femte gang på pilegrimsvandringen er 

  Ingrid Strand og Einar Jakobsen 

 
 

I samarbeid med turoperatøren  tar Nordnorsk Pensjonistskole 
 

 deg med på denne opplevelsesrike vandringen i september 
 
 

For spørsmål - kontakt: 
 

Nordnorsk Pensjonistskole 
Kirkeveien 2, 8920 Sømna 

Tlf: 75 02 92 80 / Faks: 75 02 90 36 
E-post: post@nnps.no 

 

  



PÅMELDINGSSKJEMA  

 
 

Pilegrimsvandring i Spania 
 

10. – 24. sept 2015 

 
 

Fødsels- og personnr. (11 siffer):  Tidligere 
kursdeltaker 

Navn: 

Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Tlf.dagtid:  Mobil:  

E-post:   

JEG ANKOMMER SØMNA DAGEN FØR FORKURSET OG ØNSKER DA Å BO I:  

Enkeltrom             Dobbeltrom                     Har ikke behov for overnatting (9. SEPT.) 

 

PÅ HJEMREISEDAGEN ØNSKER JEG Å BO I:  

Enkeltrom             Dobbeltrom                     Har ikke behov for overnatting (24. SEPT.) 

 

PÅ HOTELLENE I SPANIA ØNSKES:  

Enkeltrom    

Dobbeltrom    

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   

Spesielle behov vedrørende kost, helse o.a. : 

 

 
 

Dato / underskrift: : 

 

 

Påmeldingsfrist: 1. juli 2015 
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Fødsels- og personnr. (11 siffer):  Tidligere 
kursdeltaker 
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Adresse 

Postnr:  Poststed: 

Tlf.dagtid:  Mobil:  

E-post:   

JEG ANKOMMER SØMNA DAGEN FØR FORKURSET OG ØNSKER DA Å BO I:  

Enkeltrom             Dobbeltrom                     Har ikke behov for overnatting (9. SEPT.) 

 

PÅ HJEMREISEDAGEN ØNSKER JEG Å BO I:  

Enkeltrom             Dobbeltrom                     Har ikke behov for overnatting (24. SEPT.) 

 

PÅ HOTELLENE I SPANIA ØNSKES:  

Enkeltrom    

Dobbeltrom    

Ved valg av dbl.rom, ønsker jeg å dele rom med:   

Spesielle behov vedrørende kost, helse o.a. : 

 

 
 

Dato / underskrift: : 

  

 

Påmeldingsfrist: 1. juli 2015 


