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mennesker fra hele verden valfartet til katedralen i Santiago. I dag er pilgrimsvejen til Santiago de

Compostela populær af flere årsager. En af dem er, at der er mulighed for at foretage en rejse, der har et andet
indhold end den almindelige turistrejse. I dag vandrer hundredetusinder hvert år ad pilgrimsvejen for at få en

religiøs, en kulturel og en naturrig oplevelse langs den smukke og historisk betydningsfulde rute. 

Bogen, der nu foreligger i femte reviderede og udvidede udgave, beskriver hele ruten og giver praktiske
oplysninger om rejsen, om hvordan man forbereder sig til turen, om priser og åbningstider på forskellige

overnatningssteder m.v. Bogen giver detaljerede forslag til dagsvandringer og understøttes af kort og oplyser
om vigtige seværdigheder på vejen.  

Henrik Tarp var medstifter af Foreningen af Danske Santiagopilgrimme og var også i en årerække
foreningens formand. Han arbejder ihærdigt for at udbrede kendskabet til pilgrimsvejen i Danmark og han har

skrevet flere rejsebøger om Spanien. 
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