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1. Kathedraal van Santiago de Compostela
De reden van elke bedevaart is het
bezoek van deze Romaans-Gotische
kathedraal als eindpunt, waar
volgens de legende de resten van
apostel Jakobus liggen in de crypte
onder het hoogaltaar. De bouw van
de kathedraal begon in 1077 onder
Alfonso VI van Castilië en steekt de
kerk indrukwekkend boven de stad
uit. De voorgeven van de
kathedraal (Fachada do Obradoir) is
in barokstijl en is geplaatst in de
18e eeuw ter bescherming van de
elementen der natuur.
Elke dag rond 13:00 uur wordt er
hier een mis gehouden voor de pelgrims en is de basiliek het middelpunt van de stad en pelgrims.
Rechts in de kathedraal is het kathedraalmuseum in een 16e eeuws klooster gevestigd met een
verzameling religieuze (kunst)voorwerpen. Bijzonder in de kathedraal is ook de botafumeiro, het
grootste wierrookvat ter wereld. Informatie over een rondleiding door de kathedraal en het museum
is beschikbaar op het Tourist Office.

2. Plaza del Obradoiro
Het ‘Praça do Obradoiro’ is het
meest bekende plein en het hart
van de stad waaraan de kathedraal
ligt. Dagelijks arriveren hier
honderden pelgrims en midden op
het plein ligt dan ook ‘kilometer 0’,
het exacte eindpunt van de
pelgrimstocht. Verder ligt aan het
plein westelijk het gemeentehuis,
het voormalige neoklassieke paleis
Pazo de Raxoi. Noordelijk ligt het
Hostal de los Reyes Católicos, een
voormalig ziekenhuis en zuidelijk
het San Jéronimo college.
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3. Hostal de los Reyes Católicos
In 1499 werd in opdracht van het
katholieke koningspaar Iasbella en
Ferdinand
dit
voormalige
ziekenhuis gesticht op het plein
Plaza del Obradoiro. Het diende
destijds voor de opvang en
verzorging van de pelgrims. Tip:
Tegenwoordig is het een parador
en de meest bijzondere lokatie om
te overnachten in Santiago.
Paradores zijn Spaanse staathotels,
die de overheid heeft gevestigd op
unieke historische lokaties om zo
deze mooie gebouwen te kunnen
behouden. De parador heeft nog
vele oude elementen en vier schitterende kloostertuinen en behoort zeker tot de mooiste paradores
van Spanje.
4. Museo do Pobo Galego
Het Pobo Galego museum is het
antropologische en volksmuseum
van Galicië. Het museum is
gevestigd in het oude en mooie
Santo Domingo klooster. En vertelt
over de Galicische cultuur, leven en
tradities. (Adres: Rúa San Domingos
de Bonaval)

5. Parque Alameda
Tussen het oude historische
centrum en het nieuwe gedeelte
(Zona Nueva) ligt een groot
stadspark ‘Mirador Parque da
Alameda’. Vanuit dit schaduwrijke
en rustige park heeft u een mooi
uitzicht over de stad met de
kathedraal en daarnaast bevat het
park o.a. vijvers, een kerkje en een
kapel.
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6. Monasterio de San Martin Pinario
Een groot benedictijns kloostercomplex dat is gelegen aan het
plein Plaza de la Inmaculada. Het
klooster is gebouwd in de 11e eeuw
in barokke stijl met een sierlijk
gedetailleerde gevel. Binnen in het
klooster is een kerk met een mooi
verguld altaar, een verzameling
waardevolle
schilderijen
en
religieuze voorwerpen.

7. Pelgrimmuseum van Santiago
Het Museo de las Peregrinaciones,
gevestigd in Casa Gótica, is het
pelgrimmuseum van Santiago. In
dit museum leert u meer over de
geschiedenis van de bedevaart van
pelgrims aan de hand van diverse
(kunst)voorwerpen en exposities.
(Adres: Rúa de San Miguel 4)

8. Palacio de Rajoy
Het gemeentehuis aan het plein
Plaza del Obradoiro tegenover de
kathedraal. Voorheen was dit 18e
eeuwse gebouw een paleis
gebouwd door de aartbisschop
Rajoy dat voor verschillende
doeleinden werd gebruikt. Op het
dak staat een beeld van de apostel
Jakobus.
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9. Convento de San Francisco
Een klooster uit 1214 gelegen op
korte loopafstand van de kathedraal
en gesticht door San Francisco
Franc
de
Assis. Het klooster is gerestaureerd
maar bevat nog de nodige
authentieke elementen en een
mooie kerk.

10. Casco Historico - oude centrum van de stad
Bijna alle bovenstaande beziensbeziens
waardigheden maken deel uit van
het historische centrum ‘Casco
Historico’. Wandel ontspannen
door de smalle en autovrije
straatjes op zoek naar religieuze
souveniers en geniet van terrasjes
en gezellige pleintjes in deze wijk.

Bron: spaanse steden.nl
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