
KRUIDEN & WILDPLUK WEEKEND IN GALICIE

Een heerlijk verwen weekeind of midweek in het prachtige groene Galicië, 
genieten, ontdekken en samen koken in de natuur! 

Ontdek kruiden die goed zijn voor je lichaam én je gezondheid.                 
Eetbare wilde planten op je bord, kruiden verwerken in recepten, mooie oude 
kennis die je elke dag kunt toepassen.

Je verblijft op het landgoed in de casa rural of een safaritent, eigen tent of 
camperbus meenemen is ook mogelijk!

Casa Natura Galicië



Centrum Casa Natura Galicië

• Na een zoektocht van jaren naar een geschikte plek om een voedselbos 
te starten zijn wij uitgekomen in Galicië. 

• Ons centrum ligt in een prachtige groene omgeving met bossen, 
struwelen en heuvels. Een kwartiertje van de stranden ter hoogte van 
Ferrol met zijn idyllische rotskust en baaien met mooie stranden, 
bekend bij watersporters en wandelaars. Een stukje bijzondere bio 
diverse natuur.

• De grond rondom het centrum is perfect geschikt om een voedselbos te 
starten. Er zijn nu nog stukken eucalyptusbos, ooit massaal aangeplant 
voor houtkap. Dit bos is totaal niet geschikt voor deze omgeving, de 
boom verdringt inheemse flora en fauna, onder de bomen groeit alleen 
de giftige adelaarsvaren. Ook dit bos gaat op den duur plaats maken 
voor een inheems voedselbos.

• In het centrum kun je tijdens het cursusweekeind leren en relaxen in 
een prachtige groene omgeving. We organiseren verschillende 
activiteiten voor de vrije tijd zoals zwemmen, wandelen, yoga, maar er 
is ook niets mis met nietsdoen!



KRUIDEN & WILDPLUK WEEKEIND
• Tijdens deze training leer je elke dag nieuwe eetbare wilde planten kennen, deze planten zijn 

algemeen in Europa en kun je dus ook in Nederland vinden.

• We gaan deze planten beter bekijken, proeven en verwerken in een maaltijd. Elke dag koken we met 
wilde planten.

• De recepten variëren van wilde pesto en saus tot wilde bouillon, soep, salade, jam, siroop en gelei, 
gefermenteerde producten en inmaken, we bakken brood in de steenoven en we koken buiten op 
houtvuur.

• Je leert de eetbare en of geneeskrachtige kruiden herkennen en determineren. We behandelen de 
planten families met hun belangrijkste inhoud stoffen. Ook signatuurleer komt aan bod. 

• Geneeskrachtige planten: ook hier gaan we mee aan de slag. We maken zalf voor verschillende 
doeleinde, tinctuur en kruidenwijn. Ook maken we kruidenstempels voor het behandelen van spier-
gewrichtspijn of huidaandoeningen. 

• Je werkt één middag mee op de casa waar we kruiden oogsten en gaan drogen of producten maken 
van wilde planten en bloemen. Ook hier leer je van natuurlijk!

• De training duurt 3 uur in de ochtend en 2 uur in de middag de avonden ben je vrij of we hebben 
optioneel een gezamenlijke activiteit zoals yoga, wandeling of zwemmen. Een weekeind bestaat uit 
3 dagen en 3 nachten.



INDELING TRAINING

• Een weekeind duurt drie dagen en drie nachten een midweek is vier dagen en vier nachten.

• De indeling van het weekeind ziet er als volgt uit:

• De training duurt 3 uur in de ochtend en 2 uur in de middag de avonden ben je vrij of we hebben 
optioneel een gezamenlijke activiteit zoals yoga, wandelen of zwemmen. Je bent vrij om de overige 
uren in te vullen zoals je zelf wilt. Vervoer kun je van te voren aanvragen of zelf regelen. 

• Dag 1: Introductie van de deelnemers en de training kruiden & wildplukken. We verkennen de 
omgeving in de ochtend en nemen mee wat we kunnen gebruiken voor het middag programma.        
De lunch is verzorgd. Middagprogramma: introductie in de kruidenleer, we maken producten van de 
geoogste kruiden.

• Dag 2: Ochtend: we maken een wandeling in de omgeving en bespreken de eetbare wilde planten die 
je ook in Nederland kunt vinden. We gaan oogsten voor de lunch en maken gezamenlijk gerechten op 
de buiten stoof. Middag: we behandelen de verschillende kruiden extractie processen en drogen 
kruiden. 

• Dag 3: We gaan weer op pad en behandelen de planten families en hun belangrijkste kenmerken. We 
gaan gericht op zoek naar kruiden en verzamelen. Na de wandeling maken we verschillende gerecht en 
bakken we brood in de oude steenoven, de ochtend duurt daarom een uur langer. Middag: deze 
middag mag je zelf invullen naar wens, je kunt meehelpen op het land maar je mag ook lekker gaan 
zwemmen of naar het strand! Leuk om samen wat te organiseren. De laatste avond sluiten we af met 
zelf gebakken brood en een simpele maaltijd bij het kampvuur

• Verlengen met 1 of 2 nachten voor of na het weekeind is soms mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden!



Je verblijft in het grote huis, er zijn verschillende kamers, één grote twee persoons-
kamer met badkamer beneden en diverse kamers op de eerste verdieping. 

Er is een super leuke safaritent waar je ook met twee personen kunt verblijven. 

Heb je zelf een camperbus of tent dan kun je die (in overleg) ook neerzetten op het terrein en gebruik maken 
van de faciliteiten in het huis.

Galicië kent een heel divers landschap van hoge bergen in het binnenland, heuvelachtig landschap aan de 
kust (waar wij zitten) en een prachtige wilde kustlijn met rotsen, baaien en laguna’s. Allemaal een bezoek 
waard. 

Vlak bij ons dorp is een natuurzwembad en er zijn verschillende mooie wandelroutes te maken. Er is een 
kasteel en je bent met 15 minuten aan het strand. De stad Ferrol is het dichtstbij en ligt zowel aan de zee als 
aan de Rio de Ferrol met stranden, havens en boulevard. 

Vliegen kun je naar het dichtstbijzijnde vliegveld van de bekende pelgrims bestemming Santiago de 
Compostella. Indien gewenst kunnen wij je halen en brengen. 

Het voor en najaar in Galicië kent mooie temperaturen van rond de 21 graden in de zomer is minder heet 
dan het zuiden van Spanje.

De kruidenweekeinden worden op vaste data georganiseerd maar kunnen ook op verzoek voor een privé 
groep geboekt worden! 

Bijdrage weekeind all inclusief: vanaf 450,00 p.p. bij deelname twee personen in een tweepersoonskamer of 
safaritent. Vraag naar de exacte kosten voor jou op maat!

PRAKTISCHE INFO



GEGEVENS:

• Casa Natura

• Voor meer informatie en prijsopgaven mail naar info@casanatura.nl

• Website: casanatura.nl of casanatura.nl/Galicië

• Hans Berg & Patty Vegt, wildplukgids en herborist.

• Telefoon: +31 (0)651354528 of +31-(0)653377965

• Santiago de Compostella: Santiago de Compostela - Top 10 Bezienswaardigheden (spaansesteden.nl) Vliegen met Iberia op 
Santiago vanaf 200 euro een retour: IBERIA.COM – De Beste Prijzen van Iberia - Iberia

• A Coruña: A Coruña (provincie) - Wikipedia Ferrol: 5 Redenen om Ferrol in Galicië op je verlanglijstje te zetten (stefaniavanlieshout.com)

• Het strand en de lagune in Valdovino :Playa de Vilarrube (Valdovino Pantin beach: Playa Pantin beach

• De casa rural is nog niet officieel in bedrijf, zodra dat wel het geval is kun je ook losse boekingen bij 
ons doen! We houden je op de hoogte.

• Wil je een langere vakantie in Galicië of een grote camper(bus) huren dan kan dat. Wij regelen het 
graag voor je! 

mailto:info@casanatura.nl
https://spaansesteden.nl/santiago-de-compostela.html
https://www.iberia.com/nl/
https://nl.wikipedia.org/wiki/A_Coru%C3%B1a_(provincie)
https://stefaniavanlieshout.com/ferrol-galicie/
https://www.tripadvisor.nl/Attraction_Review-g4832144-d8508515-Reviews-Playa_de_Vilarrube-Valdovino_Province_of_A_Coruna_Galicia.html
https://beachsearcher.com/en/beach/724261309/playa-pantin


BOEKEN:

•  Boek meteen het eerste kruidenweekeind van dit jaar, net na de drukke zomer, in het weekeind van 9 september.             
Het is dan nog heerlijk weer en de reisdrukte is voorbij. 

•  9 t/ 11 september:

Kruidenweekeind Casa Natura Galicië, boek per e-mail je ontvangt dan een prijsopgave op maat en de voorwaarde. We kunnen 
je wensen en onze mogelijkheden bespreken:.

Mail naar: info@casanatura.nl t.n.v. Patty of Hans.

mailto:info@casanatura.nl?subject=Informatie%20of%20boeking%20Kruidenweekend%20Galicie

