
 

Priznana rejska organizacija za črno-belo pasmo 
DRUŠTVO REJCEV GOVEDI ČRNOBELE 

PASME v SLOVENIJI 
Groblje 3, 1230 Domžale  

 

Strokovna ekskurzija  

SEVERNA ŠPANIJA in CAMINO 
4. – 13. avgust 2021 

 
 

1. dan: Ljubljana-Lurd 
Odhod ob polnoči iz Ljubljane. Nočna vožnja skozi Italijo in jutranji prihod na Azurno obalo 
Francije. Nadaljevanje poti proti Lurdu. Prihod v zgodnjih večerni urah. Večerja in nočitev.  
 
2. dan: Lurd-Pamplona-Burgos 
Zajtrk. Odhod proti Španiji oziroma Pamploni, kjer se priključimo na znamenito pot Camino 
de Santiago. Ogled starega mestnega jedra s katedralo, nato pa peš opravimo delček 
Camina. Če kdo ne bi zmogel hoje (odsek bomo izbrali na podlagi dogovora), lahko ostane na 
avtobusu. Končni cilj dneva je Burgos, ki je znan kot zibelka Kastilije. Na poti obisk kmetije s 
kravami molznicami v okolici kraja Pamplona. Zvečer se lahko sprehodimo po eni najlepših 
promenad Paseo del Espolon. Večerja in nočitev. 
 
3. dan: Burgos-Leon 
Zajtrk. Dopoldan si ogledamo mogočno gotsko katedralo, kjer je danes pokopan španski 
narodni junak El Cid. Z avtobusom se nato odpeljemo do izhodišča, kjer bomo začeli s hojo. 
Spet bomo izbrali zanimiv del poti med polji in mimo prijaznih manjših vasic. Po končani 



etapi nas avtobus odpelje do Leona, ki je bil vedno pomembna postojanka na Caminu. Upam, 
da nam bo uspelo dobiti možnost obiska največje farme s kravami molznicami v Evropi 
(20.000 krav). Čaka nas zaslužen počitek, večerja in nočitev. 
 
4. dan: Leon-Ponferada-Santiago 
Zajtrk. Zjutraj obiščemo lepo gotsko stolnico, poleg tega je pomemben tudi panteon leonskih 
kraljev v baziliki svetega Izidorja. Sledi pot do Cruz de Fierra. Spet se odpravimo na Camino, 
medtem spoznavamo okolico, vasice... Naša cilj je mesto Ponferada, kar pomeni železni 
most. Ta je bil zgrajen konec 11. stoletja v pomoč romarjem pri prečkanju reke. Na tej poti 
bomo obiskali kmetijo enega od mladih rejcev iz Španije (z njim so se naši mladi rejci že 
večkrat pomerili v Cremoni in na drugih mednarodnih tekmovanjih). Z avtobusom nato 
nadaljujemo pot v Santiago. Večerja in nočitev.  

 
 
5. dan: Santiago de Compostela-A Coruna 
Zajtrk. Dopoldanski ogled mesta, ki je bil za Jeruzalemom in Rimom tretje najpomembnejše 
romarsko mesto srednjeveške Evrope. Mesto se poleg katedrale ponaša s škofijsko palačo, 
drugimi lepimi palačami, prijetnimi tlakovanimi uličicami... Popoldne odhod v Coruno, kjer 
nas pozdravi Herkulov svetilnik z Unescovega seznama kulturne dediščine, ki je najvišji 
svetilnik v Evropi. Na poti bomo imeli možnost obiska in ogleda ene najbolj uspešnih čred 
Holstein pasme v Španiji (Comillas). Sproščen sprehod po starem središču tega mesta z 
atlantskim pridihom. Večerja in nočitev.  
 
6. dan: A Coruna-Loiba-Las Catedrales-Cudillero-Gijon 
Zajtrk. Še en zanimiv predel tokrat zgornje Galicije (Ria Altas) je pred nami, področje 
polotoka Ortegal. V nadaljevanju se v glavnem vozimo po slikoviti obalni severne Galicije, 
uživamo v lepi razgledih in počasi vstopamo v pokrajino Asturijo. Tu nas pričaka slavna plaža 
Las Catedrales, ki ja zaradi zanimivih skalnih formacij, nastalih z vodno in vetrno erozijo, 
vpisana na Unescov seznam. In že je pred nami nov biser poti, ribiška vasica Cudillero, ki jo 
mnogi označujejo za najlepšo vasico v Španiji… Dan končamo v Gijonu. Na tej poti bomo 

obiskali Osemenjevalni center z več kot 400 biki (različnih pasem) ter če bo le možno 
čredo iz katere prihaja največ šampionk in rezervnih šampionk Španije ter mednarodnih 

razstav Holstein pasme. Večerja in nočitev.  



 
 
7. dan: Gijon-Bilbao-San Sebastian-Lurd 
Zajtrk. Počasi zapuščamo Asturijo in se premikamo proti Kantabriji. Dežela slovi po čudoviti 
naravi, posebno slikovite so Kantabrijske Alpe, katerega del je tudi mogočen Picos de Europa. 
Vstopamo v Baskijo, deželo, ki nam vzbuja mnoge misli in asociacije. Sledi ogled Bilbaa,  
mesta pod Unescovo zaščito. Kot vedno nas bo najbolj pritegnil stari del, Casco Viejo. Bilbao 
slovi tudi po modernistični arhitekturi, ena od najbolj posebnih stavb je slavni Guggenheimov 
muzej. Nadaljevanje poti po Baskiji in postanek za sprehod po mondenem San Sebastianu. 
Na poti še en ogled kmetije usmerjene v prirejo mleka / ali prirejo mesa. Zvečer prispemo v 
Lurd. Večerja in nočitev.  
 
8. dan: Lurd-Ljubljana 
Zajtrk. Odhod proti Sloveniji. Vožnja skozi Francijo, ob Azurni obali in naprej v Italijo. Prihod 
domov okoli polnoči ali kakšno uro čez.  
 

Prijave za strokovno ekskurzijo v Španijo so možne na sedežu 
Društva rejcev govedi črnobele pasme – tel. 041/546-484 

ali po e-mailu: Marija.Klopcic@bf.uni-lj.si 
 

CENA: 850 € (najmanj 40 udeležencev), 
890 € (najmanj 30 udeležencev),  
950 € (najmanj 20 udeležencev);  
 

VKLJUČUJE: avtobusni prevoz, prenočevanje v hotelih 3*** na osnovi polpenziona, 
slovenskega vodnika, zdravstveno in nezgodno zavarovanje; 
 

DOPLAČILA PO ŽELJI: enoposteljna soba 180 evrov, morebitne vstopnine cca 30 evrov 
(poravnate pri vodniku na poti); 
 

PLAČILNI POGOJI: 30% akontacije ob prijavi, preostalo lahko na obroke; 
 

SPLOŠNI POGOJI so sestavni del programa in so na voljo v poslovalnici. 


