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BEREIKBAARHEID 2018       489 – CAMINHO PORTUGUES   
(Porto – Coïmbra – Santiago)  
Alle gegevens onder voorbehoud van wijziging 
 
PER AUTO 
De afstand van Utrecht naar Porto bedraagt 2065 km, waarvan 2025 km autoweg (tol ca. € 105).  
* U rijdt via Breda – Antwerpen – Gent – Parijs (480 km) – Bordeaux – Bayonne – Hendaye – grens 
1270 km – Burgos en Léon naar de grens bij Vérin waar u doorsteekt naar Portugal.  
De afstand van Utrecht naar Tui bedraagt 2060 km. U betaalt aan tol ca. € 100.  
* U rijdt dezelfde route tot Vérin (zie onder Porto) maar slaat niet af naar Portugal maar rijdt 
rechtdoor via Ourense en bij Porrino linksaf naar Tui.  
De afstand van Utrecht naar Santiago de Compostella bedraagt 1970 km.  
* U rijdt via (zie hierboven) via Hendaye - Santander - Gijon  – Avilés – Navia – vervolgens verlaat u 
de kustweg - Mondonedo – Baamonde – Guitiriz – Santiago.  
De afstand van Utrecht naar Coïmbra bedraagt 2036 km. U betaalt aan tol ca. € 115. 
* U rijdt via Burgos, Valladolid en Salamanca naar Coïmbra. 
 
PER TREIN  
De reistijd per trein vanuit Utrecht naar Porto is ca. 30 uur, van Santiago naar Utrecht bedraagt de 
reistijd per trein ruim 26 uur. Treinschema’s op aanvraag.   
 
VLUCHTEN  
Naar Santiago vliegen 
Vanuit Amsterdam, Brussel en Dusseldorf: Vueling (via Madrid) 
 
Naar (O)Porto vliegen:  
Vanuit Amsterdam Transavia, KLM 
Vanuit Eindhoven: RyanAir  
Vanuit Brussel: Brussels Airlines 
Vanuit Weeze / Niederrhein: RyanAir 
 
Naar Vigo (tussen Oporto en Santiago) vliegt:  
Vanuit Amsterdam: KLM en Vueling (via Barcelona of Madrid) 
Vanuit Amsterdam en Brussel: Vueling  
 
Naar Coïmbra :    
Er is geen luchthaven bij Coïmbra. U vliegt naar Lissabon of Porto en neemt dan een trein.  
Meer informatie bij boeking. 
 
 
(O)PORTO 
De luchthaven van Porto ligt 18 km ten noorden van het centrum van Porto. Lijn E (paars) van de 
metro verbindt de luchthaven met het centrum van de stad. De metro rijdt met grote regelmaat van 
06.00 uur tot 01.30 uur. De reistijd naar het centrum (Trindade) bedraagt 28 minuten. Het eerste 
kaartje kost ca. € 2, het tweede ca. € 1,50. 
Er rijdt ook een shuttlebus van de luchthaven naar het centrum van de stad (Avenue dos Aliados) 
tussen 07.00 en 24.00 uur. De bus stopt bij de belangrijkste hotels en kost ca €4 (en is dan de hele 
dag geldig).  
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TUI  
Tui (ook Tuy) ligt in Spanje maar op de grens met Portugal, ca. 30 km ten zuiden van Vigo.  
U vliegt het handigst naar Vigo aeropuerto met Iberia (via Madrid) of Vueling of KLM.  
 
Van Vigo Aeropuerto naar Tui neemt u een taxi, dat is 26 km over een autoweg, dus comfortabel 
en snel.  
Van Vigo (autobusstation in de stad) rijdt een bus in 20 minuten naar Tui, maar slechts 4x per 
dag (ma-vr), nl. om 09.00, 12.00, 16.00 en 19.00 uur.  
Op za. alleen om 09.00 en op zo. Alleen om 19.00 uur.  
 
Vanuit Porto Aeropuerto neemt u het best de bus van Autna naar Vigo. Er gaan vier bussen per 
dag. Reistijd ca. 2 uur;ca. € 16 p.p.).  
Op za. gaat er één bus en op zo. één bus. Ook gaat er een Alsabus, 1x per dag, op zondag vanuit 
Oporto Busstation en vanaf de luchthaven een kwartier later. 
Ook kunt u de trein nemen, ca. 2x per dag, reistijd ca. 2uur35 of langer.  
 
Controleer voor vertrek wat uw reistijden zijn. 
 
TERUGREIS VANUIT SANTIAGO  
Van Santiago naar Vigo  per bus 
Op werkdagen gaat er vanaf 09.00 uur tot 22.00 uur elk heel uur een express-bus via Pontevedra naar 
Vigo. Op zaterdag en zondag van 09.00 tot 13.00 uur en van 17.00 tot 21.00 uur.  
Van Vigo neemt u een taxi of een bus (4x per werkdag: 09.00, 12.00, 16.00 en 19.00 uur) naar Tui.(Op 
zaterdag 1x – om 09.00 uur) en op zondag 1x (19.00 uur). Reistijd 20 min.   
 
Vliegtickets 
U kunt bij TOPO-AKTIEF vliegtickets bestellen van de reguliere maatschappijen. Bestelkosten € 30 
p.p. per ticket (enkele reis of retour). 
Vluchten van RyanAir kunt u niet via ons inboeken.  
 
Let op: in Portugal is het een uur vroeger dan in Spanje en Nederland. 
 
Méér info en een reisadvies op maat: bel TOPO-AKTIEF  


