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Camino de Madrid
Trasa camino wytyczona przez Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid prowadzi z Madrytu do
Sahagun, gdzie łączy się z Camino Frances. Stowarzyszenie opublikowało w 1999r. pierwszy przewodnik w języku
hiszpańskim. Polska wersja przewodnika, tej jednej z najmłodszych tras camino, powstała w wyniku autorskiego
połączenia dwóch przewodników i uzupełniona moimi osobistymi spostrzeżeniami. Pierwszy to Przewodnik Bractwa
Św. Jakuba w Wielkiej Brytanii w języku angielskim i publikowany na stronie www.csj.org.uk. Z niego czerpałem opis
zabytków, porady praktyczne, informacje o noclegach z adresami, odległości, profile. Drugim był przewodnik
stowarzyszenia Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid w języku hiszpańskim publikowany na
stronie internetowej http://www.demadridalcamino.org/. Z niego pochodzi opis trasy i informacje o albergues.
Informacje na temat zabytków i miejscowości uzupełniałem też z przewodnika w języku hiszpańskim wydanego przez
Turismo Castillia i León, dostępny w formie kieszonkowej w placówkach informacji turystycznych i stronie
internetowej:
http://www.turismocastillayleon.com/cm/turcyl/tkContent?idContent=541207&textOnly=false&locale=en_UK
Mapy ilustrujące trasę camino, nieco zmodyfikowane przeze mnie, pochodzą ze strony internetowej
http://www.mapacaminosantiago.es/caminosantiagomadrid/. Zamieszczone profile szlaku pochodzą z
http://todosloscaminosdesantiago.com. Na stronie http://www.gomadrid.com/madrid-maps.html są dostępne
różne mapy tematyczne Madrytu. Uzupełniłem informacje o noclegach na podstawie relacji na forum
http://www.caminodesantiago.me znanej ze swych relacji Peregriny2000!
Aktualna edycja przewodnika uzupełniona jest o moje doświadczenia z tej trasy we wrześniu 2012r. To moje
pierwsze camino, które oprócz przejść przez miasta i wioski, prowadzi prawie zawsze ścieżkami, drogami polnymi lub
leśnymi. Bardzo rzadko prowadzi szosami. Często odległości między kolejnymi miejscowościami są duże. Na trasie
powstało wiele nowych doskonale wyposażonych albergues, które z reguły są puste, tylko w weekendy pojawia się
grupka pielgrzymów, turystów (credencial daje im prawo do noclegu w albergue) na rowerach. To idealna trasa dla
tych, którzy cenią spokój, ciszę i samotność.
Zakwaterowanie
Częstotliwość i liczba miejsc noclegowych jest dość duża i przeciętny piechur ma szansę tak zaplanować sobie trasę
aby nocleg wypadał w rozsądnej dla niego odległości. W przewodniku wymienione są te albergues, w których
spędziłem noc lub posiadam o nich jakiekolwiek informacje. Zwykle nie powinno być problemów ze znalezieniem
noclegu, jednak trzeba pamiętać, że hostele i schroniska mogą być pełne w sobotnie wieczory lub w święta–
szczególnie w Wielki Tydzień i okres około 12 października, hiszpańskiego święta narodowego. Warto zarezerwować
wcześniej nocleg w Cercedilla, lub dokonać uzgodnień na pobyt w pobliżu, bo prawie na pewno tam rozpoczniesz
etap przez Sierra de Guadarrama. Hotel/ hostal i albergue, nazwiska, adresy i numery telefonów są podane przy
każdej miejscowości. Według Rough Guide ceny hoteli oznakowane są według przedziałów cenowych i tak: 70 - 100
euro (€ € €), 40 - 70 Euro (€ €), mniej niż 40 Euro (€).
Sklepy, bary, restauracje
W przewodniku, przy nazwach miejscowości w postaci ikon wymienione są usługi z jakich można skorzystać:
albergues, hotele, bary, restauracje, sklepy, banki, stacje kolejowe, przystanki autobusowe. Nie oznacza to, że
znajdują się bezpośrednio przy trasie camino, mogą być też zamknięte gdy koło nich przechodzimy. Najlepiej pytać
miejscowych. Uwaga są odcinki, szczególnie w lesie, gdzie przez piętnaście czy dwadzieścia kilometrów nic nie
spotkamy. Przez trzydzieści jeden kilometrów etapu Cercedilla - Segovia, na którym przekracza się Puerto de la
Fuenfría, nie napotkamy żadnego baru ani sklepu. Powinno sie mieć ze sobą jedzenie i picie na większości etapów. W
soboty i niedziele nie dostaniesz menu del Dia w większości barów, część z nich czynna jest w weekendy tylko po
południu. Wiele barów i sklepów jest zamknięta z powodu kryzysu. W małych miejscowościach funkcjonuje handel
obwoźny.
Woda.
Na tej trasie nie ma wiele źródeł wody (Fuentes), więc lepiej zapewnić sobie jej odpowiednią ilość wyruszając na
trasę. Tam gdzie są bary woda jest ogólnie dostępne, a niektóre miasta i wsie mają ogólnodostępne studnie. Studnie
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na polach są zazwyczaj przeznaczone dla zwierząt i należy założyć, że woda z nich nie nadaje sie do picia, chyba że są
oznakowane napisem “Potable” wtedy możesz ją pić.
Autobusy, pociągi i taksówki.
Poza głównymi miastami i poza głównymi drogami transport publiczny jest bardzo rzadki i często w niedogodnych
terminach i kierunkach. Do Colmenar Viejo, Manzanares el Real, Navacerrada i Cercedilla można dojechać z Madrytu
autobusem lub koleją. W praktyce, gdy potrzebny będzie transport, tylko w nagłych przypadkach oznacza to
taksówkę: w większości barów można to załatwić. Koszt taksówki ok. 1 euro/kilometr.
Banki, urzędy pocztowe i apteki.
Są dostępne na trasie, ale nie w każdej miejscowości.
Biura informacji turystycznej Turismo.
W miastach są wyspecjalizowane biura –Turismo, a tam gdzie ich nie ma szukać informacji w Ayuntamiento.
Credencial Pielgrzyma i pieczątka (Sello)
Jest to ważny dokument pielgrzyma, który:
 Pozwala korzystać z albergues w drodze – jest niezbędny!
 Poprzez stawiane w nim sello - pieczątki w albergues, kościołach, klasztorach, barach, hotelach, hostelach,
Ayuntamientos i posterunkach policji itp. jest dowodem przejścia trasy i po przedstawieniu w Biurze
Pielgrzyma w Santiago pozwala uzyskać Compostelę - certyfikat odbycia pielgrzymki.
Możesz uzyskać hiszpański Credencial Stowarzyszenia Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid w ich biurze
przy Calle Carretas 14, 7piętro, tuż przy placu Puerta del Sol w centrum Madrytu. Tel.: +34 91 5232211;
Biuro jest czynne: wtorki i czwartki: 19:00 - 21:00 (przez cały rok); środy: 11:00 - 12:30 (cały rok z wyjątkiem lipca i
sierpnia ) i 19:00 do 21:00 (tylko w maju, czerwcu i lipcu). Koszt 2 euro. www.demadridalcamino.org .
Credencial i sello dostępne jest również w zakrystii w kościoła Santiago (10.00-13.00 i 18.00-20.30) – donativo do
skarbonki pod figurą Santiago. Kościół znajduje się na Plaza de Santiago, pomiędzy Plaza Mayor, a katedrą i Pałacem
Królewskim. Credencial jest niezbędny aby korzystać w drodze z albergues dla pielgrzymów.
Kiedy iść ?
Na Mesecie przez dziewięć miesięcy w roku jest dość zimno, a przez trzy miesiące gorąco. Unikać lata (od lipca do
początku września), kiedy może być bardzo gorąco - temperatury są podobne do tych na Camino Frances od Burgos i
León w tym samym czasie. Szedłem od 12 września i przez pierwsze etapy było gorąco od godz. 12-tej, ale ranki dość
rześkie. Na długich odcinkach trasy nie ma żadnego cienia, a idziesz samotnie i nikt nie będzie mógł Ci pomóc, jeśli
będzie to potrzebne, więc noś kapelusz lub inne nakrycie głowy. Weź dużo wody bo możesz nie mieć możliwości
uzupełnić jej zapasu w trasie. Wiosna i jesień to najlepszy czas na odbycie wędrówki. Dość długi dzień (krótszy
jesienią), pogoda jest super, ale może być wietrznie i mokro więc trzeba być odpowiednio wyposażonym. Puerto de
la Fuenfría powinno być wolne od śniegu, ale pogoda może się zmienić w dowolnej chwili. Jeśli to konieczne, etap z
Cercedilla do Segovii można przejść malowniczą szosą lub pokonać transportem publicznym. Zima jest ciężka, zimna i
z dużymi opadami śniegu w Sierra de Guadarrama, a do tego krótkie dni. W Puerto de Navacerrada mieści się
zimowa stacja narciarska z wieloma wyciągami! Zobacz na stronie C.S.J. książkę „ Zimowy Pielgrzym” Alison Raju.
Język
Kastylijskim (hiszpańskim) mówią wszyscy na trasie. Większość mieszkańców mówi słabo po angielsku i dlatego
dobrze jest nauczyć się podstaw hiszpańskiego, aby móc zapytać o kierunek, zamówić jedzenie i zakwaterowanie.
Bezpieczeństwo osobiste.
Niewielka część trasy z Madrytu prowadzi wzdłuż szos, to jednak nie należy zapominać o podstawowych zasadach
bezpieczeństwa na drogach. Upewnij się, że zawsze jesteś widoczny - szczególnie w ciemności, we mgle czy podczas
deszczu - nosić kolorowe ubrania i zawsze mieć z przodu nadjeżdżające pojazdy. Trzeba również pamiętać, że wiele
ścieżek i dróg polnych jest również wykorzystywana przez pojazdy rolnicze i leśne, które mogą cię zaskoczyć z tyłu.
W nagłych przypadkach dzwoń na numer telefonu 112, a mądrze mieć przy sobie telefon komórkowy.
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Podsumowanie Szlaku
Droga z Madrytu do Sahagún wytyczona przez stowarzyszenie Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid nigdy
nie była znaczącym historycznie szlakiem pielgrzymkowym, ale istnieją udokumentowane wspomnienia pielgrzymów,
którzy tę trasę przeszli. Madryt został odzyskany z rak Maurów na wczesnym etapie rekonkwisty, jego wielkość,
dobrobyt i rola wzrosła na tyle, by stać się średniej wielkości miastem, które Felipe II wybrał w XVI wieku na swoją
stolicę. Liczba mieszkańców i gospodarka rosła dalej i dzisiaj jest jedną z głównych, nowoczesnych, europejskich
stolic. Korzystając z odnowienia zainteresowania się pielgrzymką Jacobean w XX wieku, a zwłaszcza jej ogromna
popularność w ostatnich latach, stowarzyszenie Amigos Madrytu postanowiło wytyczyć tę drogę, aby umożliwić
pielgrzymom z Madrytu i środkowej Hiszpanii podróż do trasy Camino Frances bez potrzeby korzystania z transportu.
Długość tej trasy wynosi 320km i można ją przejść w około 12 dni. Jednak, Segovia, Simancas (i Valladolid) i Medina
de Rioseco zasługują na więcej niż krótką wizytę.
Droga jest doskonale oznakowana. Tak, że bardzo szczegółowe wskazówki dla pieszych na ogół nie są konieczne. Tam
gdzie są one potrzebne zostały przedstawione. Fizycznie, trasa jest łatwa do przejścia. Wyjątkiem jest wspinaczka w
Sierra de Guadarrama, poza tym nie ma już wzgórz o tak dużym nachyleniu.
Zadziwiająco dla takiej trasy bezpośrednio - prawie prostej z Madrytu do Sahagún – tak rzadko spotyka sie
pielgrzymów. Trasa korzysta ze ścieżek Vias Pecuarias (VPS) i Cañadas – od wieków wykorzystywanych do
przepędzania zwierząt, dróg polnych i leśnych, a nawet krótki odcinek utwardzonej drogi rzymskiej, a ścieżki są
czyste (nie zarośnięte) i dobrze utrzymane. Większość nawierzchni dróg i ścieżek jest szutrowa lub żwirowa, a drogi
leśne są piaszczyste. Niewiele odcinków prowadzi szosą. Wędrowanie jest wolne od stresu i nadaje się do refleksji i
kontemplacji, prawdziwy szlak pielgrzymkowy. Ale konsekwencją jest to, że jest mniej miast, wiosek i pielgrzymów
niż na innych trasach z wyjątkiem części Via de la Plata, którą to trasa Camino de Madrid bardzo przypomina. Takie
słupki (patrz zdjęcia) wskazujące trasę napotkamy w drodze. Każda prowincja stara się oznakować szlak po swojemu.
Niektóre miejscowości witają pielgrzymów sympatycznymi malunkami i napisami na ścianach budynków. Szlak
prowadzi przez Comunidad de Madrid oraz Kastylię i Leon (prowincje: Segovia, Valadollid i Leon).
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Skrócony opis trasy.
Z Madrytu do Segowii
Pielgrzymi mogą rozpocząć swoją podróż w kościele Santiago w
centrum Madrytu, przy Plaza Castilla, w Paseo de la Castellana
(można dojechać metrem) lub w północnej dzielnicy Madrytu
Fuencarral (można dojechać metrem). Bardzo szybko pielgrzym
znajduje się na otwartej przestrzeni, na rozległym
bezdrzewnym płaskowyżu z ogromnymi polami zbóż
rozciągających się aż do odległej Sierra de Guadarrama. Na
pierwszych stu kilometrach droga idzie stopniowo pod górę w
kierunku podnóża tych gór, przekraczając ogromne rolnicze
obszary, od szerokich wysadzanych topolami dolin rzecznych do
wysokich granitowych skał porośniętych żarnowcem. Camino
prowadzi dawnymi ścieżkami Cañadas lub Vias Pecuarias, często oznakowane małymi słupkami betonowymi, z
rysunkiem krowy i literami VP (patrz zdjęcie). Czasami są one otoczone murkami suchego kamienia, czasem
ogrodzone drutem. Po zabytkowych miastach Colmenar Viejo i Manzanares el Real, wchodzimy do nowoczesnych
miast rekreacji i wypoczynku Navacerrada i Cercedilla u podnóża Sierra de Guadarrama to popularne ośrodki
Madrileños (mieszkańców Madrytu). Ponieważ zbliżamy się do gór, wieś staje się coraz bardziej alpejska a teren
bardziej zalesiony, za Cercedilla szlak prowadzi przez ogromny las sosnowy w jaki ubrana jest cała Sierra de
Guadarrama. Od Cercedilla zaczyna się sztywna wspinaczka o różnicy poziomów 650m na ośmiu kilometrach do
Puerto de la Fuenfría, bramy do Segowii. Po jej przejściu następuje stopniowe zejście przez niekończący się las
sosnowy aż do znalezienia się w zasięgu wzroku Segovii. Tutaj zostawiamy góry z tyłu a przed nami tylko kilka wzgórz
do pokonania. Ostatni etap wędrówki do Segowii przebiega wzdłuż Real Cañada przez ogromne pastwiska dla krów i
koni.
Z Segovia do Simancas
Segovia znajduje się na cyplu między rzekami Clamores i Eresma. Wspaniały Alcazar, który posadzony jest na
ostrodze przypominającej „dziób” statku. Opuszczając Segovia w drodze do Zamarramala można zobaczyć za sobą
wspaniałą panoramę Segowii, wieże, kościołów, katedrę i Alkazar. Droga najpierw przecina wysoki płaskowyż rolniczy
i przechodzi przez małe izolowane wioski rolnicze, ale szybko powraca do doliny Eresma i jej dopływu Voltoya, do jej
zbiegu z Adaja, prawie osiemdziesiąt kilometrów do Duero. Czasami ścieżka biegnie wzdłuż tych rzek wysadzonych
topolami, czasami biegnie z dala od nich przez pola. Santa María la Real de la Niéva, pierwsza większa miejscowość
od Segovia, zbudowana jest na płaskowyżu z łupków powyżej doliny, ale szlak szybko schodzi w kierunku Eresma
ponownie w obszar niskich wzgórz i sosnowego lasu, przez które rzeka i jej dopływy przepływa głębokimi wąwozami.
Sosny te różnią się od czarnej sosny w górach Sierra de Guadarrama, są to pinie z pięknymi parasolowymi koronami.
Rozległe połacie lasu sosnowego przeplatają się z rozległymi przestrzeniami pól uprawnych lub pastwisk.
Szlak prowadzi przez Nava de la Asunción, Coca, Alcazarén, Valdestillas i Puente Duero do Simancas, tu las sosnowy
kończy się równie gwałtownie jak się zaczął.
Z Simancas do Sahagún
Tuż przed Valdestillas opuszczamy dolinę rzeki Eresma i wchodzimy na ziemie Duero, przez wieki granica między
chrześcijańską i muzułmańską częścią Hiszpanii, głównej rzeki przecinającej szlak. Wchodzimy na ziemię zwaną Tierra
de Campos - Gotyckie Pola rozciągające się aż do Sahagún. Gotyckie Pola są archetypem Mesety, ogromny obszar
płaskowyżu niemal bezdrzewny z polami zbóż. Czasami gleba jest piaszczysta, czasem kredowa ale często cienka i
kamienista, tak że przy trasie camino często spotkamy stosy kamieni, które wskazują drogę. W obszarach kredowych
występują strome wąwozy, które trzeba przekroczyć, a wiele wiosek jest spektakularnie zlokalizowane na ostrogach
niemal całkowicie otoczone kredowymi klifami. Wizygoci zajmując Iberię wyznaczyli na swoją hiszpańską stolicę
Toledo. Jednak nazwa miasteczka Wamba (Bamba), w centrum obszaru, łączy się z legendarnym królem Wizygotów
Wamba. W Tierra de Campos wioski są nieliczne za to widoczne z daleka, a ich kościoły z czerwonej cegły zbudowane
w stylu Mudéjar wznoszą się powyżej linii horyzontu - Ciguñuela, Wamba (Bamba), Peñaflor de Hornija, Castromonte
a zwłaszcza niezwykła panorama Medina de Rioseco. Potem wchodzimy głębiej w Mesetę i wsie Moral de la Reina,
Cuenca de Campos, Villalon de Campos, Fontihoyuelo i Santervás de Campos. W tym miejscu szlak prowadzi kilka
kilometrów wzdłuż brzegi rzeki Valderaduey by ją opuścić w Grajal de Campos, a ostatni etap prowadzi wzgórzami do
Sahagún.
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- Colmenar el Viejo 35km
W średniowiecznej części miasta na Plaza de Santiago, bardzo
blisko kościoła Santiago, jest kościół Comendadoras de Santiago
z 1668 r., kościół z klasztorem założonym na początku XVI wieku
przez Iñigo Zapata i Cardenas. Wewnątrz znajduje retabulum
Santiago Matamoros wykonane przez Lucas Jordan (1695) i
posąg Santiago Peregrino wykonane przez Antonio Pereda (z
1660r.) Kościół ten jest odpowiednim miejscu, aby rozpocząć
pielgrzymkę. Tu można uzyskać pierwsze sello w credencialu.
Trasa wytyczona przez stowarzyszenie Amigos rozpoczyna się
przy kościele Santiago na Plaza de Santiago, w pobliżu katedry i
Pałacu Królewskiego. Oznakowanie żółtymi strzałkami
rozpoczyna się od Plaza Castilla, Paseo de la Castellana, 6,5 km
od kościoła. Oznakowana trasa prowadzi od Kościoła przez
Fuencarral- 11km, do Tres Cantos- 23 km. Stacje metra są
zarówno
na
Plaza
Castilla
i
w
Fuencarral.
Jeśli zdecydujesz się iść od kościoła Santiago, to idź wg planu
miasta do pierwszej żółtej strzałki na latarni przy Rodilla
Restaurant na Paseo de la Castellana.
Można dojechać metrem do tego punktu. Jest kilka wyjść ze
stacji metra. Najprostszym sposobem, aby znaleźć punkt wyjścia
jest skierowanie się w kierunku dwóch „pochylonych” wież,
które dominują na powierzchni, dzięki czemu można zobaczyć
po lewej stronie ulicy trzy ogromne nowoczesne biurowce ze
szkła. Przedź na lewą stronę ulicy. Restauracja Rodilla znajduje
się po lewo za dwiema wieżami. Od tego punktu trasa jest
dobrze oznakowana.
Jeśli zdecydujesz się wyruszyć z Fuencarral, jedź linią metra 8,
do końca - stacja Fuencarral. Wychodząc z metra, przejść po
przekątnej naprzeciwko małego parkingu - ściana metra po lewo
i wychodząc przez małe przejście na Calle Braille’a skręć w
prawo na skrzyżowaniu z Calle Anastasia López w lewo, aż do
skrzyżowania z Calle de Sant Cugat de Valles. Po przejściu przez
Calle de Sant Cugat de Valles na drogę asfaltową Paseo de las
Alamedillas doprowadzi do małego parku, gdzie można już
znaleźć żółte strzałki. Trzeba pokonać drogę szybkiego ruchu do
Colmenar wiaduktem obok stacji benzynowej kierując się
Avenida de Montecarmelo i zbliżając się do ogrodzenia
cmentarza. Przed murem szlak skręca w prawo w Avenida de
Santuario Valverde i jak kończy się mur cmentarza (na murze
cmentarza napis „Cno de Canada”) skręca w lewo prowadząc do
przejścia podziemnego pod autostradą i linią kolejową. Po
drugiej stronie szlak prowadzi Camino de Canada, cały czas
prosto przez pola dochodzi do kolejnego przejścia pod torami
obok budynków kliniki i zbliża się do autostrady skręcając w
lewo. Kilkaset metrów asfaltową drogą wzdłuż autostrady, na
rozgałęzieniu przed rondem skręca w lewo i zaraz w prawo
doprowadzając do budynków m. Goloso. Dalej znów równolegle
do autostrady prowadzi ścieżką rowerową (po lewo jest polna
droga, a za nią tory kolejowe).
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Większa część drogi do Colmenar Viejo prowadzi dawnym „Camino del Pardo”, teren zdominowany jest przez
ogromne osiedle Monte El Pardo otoczone murem. Kiedyś były to tereny polowań królewskich i rezydencji generała
Franco. Na skraju Tres Cantos znajduje się kładka po której przekracza się autostradę. Śledź to uważnie aby na nią
trafić, w przeciwnym razie może cię czekać długie obejście. Szlak prowadzi dalej wzdłuż autostrady ale można przejść
po wiadukcie nad autostradą i skręcając w lewo przejść przez centrum Tres Cantos. Powrót na szlak ulicą Calle del
Viento (po wyjściu ze stacji kolejowej skręć w lewo w pierwszą ulicę w lewo – pierwsza strzałka), za tunelem pod
torami w lewo do ronda, tu w prawo wiaduktem nad autostradą, przeciąć ścieżkę rowerową i strzałki poprowadzą w
dół. Tres Cantos ma połączenia autobusowe i kolejowe (linia C4B) do i z Madrytu. Powrót na nocleg do Madrytu
może być dobrym rozwiązaniem. Można też rozpocząć wędrówkę z tej miejscowości. Za Tres Cantos prowadzi przez
pola i pastwiska cały czas polną drogą, po prawo ogrodzenia pastwisk. Przed Colmenar Viejo mija cmentarz, obiekty
sportowe i Ermita Santa Ana (mały biały budynek po prawo) calle Paseo de Ermita Santa Ana dochodząc do ronda. Tu
skręca w prawo w ulicę C/ Sta. Ana. Następnie prowadzi ulicami C/ Isabel la Católica, C/ Viento, C/ Reloj, Pza.
Berenjena, C/ Colmena del Cura, Pza. Maestro Almeida, C/ Ronda Oeste aż do C/ Pilar de Zaragoza. Tu skręca w lewo
i prowadzi przez niekończące się pastwiska aż do przełęczy za którą znajduje się Manzanares Real. Po prawo mamy w
oddali pasmo gór, do którego się zbliżamy. Po drodze z Tres Cantos do i od Colmenar nie ma żadnej miejscowości!

Madryt
@
do Fuencarral 11km| do Santiago 689km
Nocleg:
Albergue Juvenil San Fermin; AV. De los Fueros,36; tel. +34917920897; http://www.san-fermin.org ;
central.reservas@madrid.org ; cena 15,15 euro ze śniadaniem.
Albergu Juvenil Santa Cruz de Marcenado; C/Santa Cruz de Marcenado,28; tel. +34915474532; rezerwacja:
+34912767478; central.reservas@madrid.org; http://www.madrid.org/inforjoven; recepcja 9.00-22.00; 12 euro ze
śniadaniem o 8.30-9.30.
Stolica Hiszpanii, nowoczesna metropolia słynąca z kosmopolitycznej kultury z muzeami sztuki klasycznej i
współczesnej. Miejsce zamieszkałe od prehistorycznych czasów, które znalazło się na skrzyżowaniu dwóch
starożytnych dróg rzymskich - Toledo - Saragossa i Toledo - Segovia. W czasie średniowiecznych pielgrzymek, Madryt
był średnią osadą skupioną wokół mauretańskiego Alcazaru zbudowanego w 854 przez emira Toledo jako twierdza
obronna przed atakiem chrześcijan z północy na Toledo. Zdobycie twierdzy Alcázar przez Alfonsa VI z León w 1083
roku spowodowało, że znalazło się w rękach chrześcijańskich już na wczesnym etapie rekonkwisty, a zasiedlanie
miasta doprowadziło do rozkwitu gospodarki rolnej i handlu, i spowodowało podwojenie liczby jego mieszkańców do
około 25 000 w połowie XVI wieku. To, wraz z jego strategicznym położeniem, dobrą komunikacją i niezależność od
potężnych frakcji religijnych i politycznych, doprowadziło Felipa II do ustanowienia w Madrycie siedziby rządu.
Madryt rozwijał się i wzrastał dalej, choć nie był ani szczególnie dużym miastem, ani biskupstwem (do 1885).
Do końca XII wieku w jego murach było dziesięć parafii, z których jedną była Santiago el Mayor. Średniowieczny
kościół Santiago, zbudowany został na bazie dawnej mauretańskiej Mesquity. Zburzony przez Józefa Bonaparte (brat
Napoleona) w celu powiększenia przestrzeni otwartej wokół Real Palacio. Obecny kościół Santiago datowany na 1811
rok jest na Calle de Santiago bardzo blisko średniowiecznej części miasta. Średniowieczne wzorce ulic można jeszcze
zobaczyć na zachód od Plaza Mayor w byłej Moreria czyli dzielnicy mauretańskiej. Znajdują się tutaj dwa kościoły w
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stylu Mudejar z czerwonej cegły - San Nicolás de Servitás (Plazoleta de San Nicolás) i San Pedro el Real o el Viejo
(Costanilla de San Pedro), który jest także zbudowany na miejscu mauretańskiej Mesquity.
Istnieją trzy udokumentowane wzmianki o odbyciu pielgrzymki do Santiago w XVIII w., które posłużyły
stowarzyszeniu przy wytyczeniu trasy camino.
Fuencarral
Dzielnica Madrytu, stacja metra. Tu możesz zacząć wędrówkę.

do Tres Cantos 12km| do Santiago 678km

Tres Cantos
do Colmenar Viejo
12km| do Santiago 666km
Nocleg:
Albergue miejskie w Ayuntamiento 6 miejsc (brak szczegółów)?;
Hostal Tres Cantos (€€),Avenida Viñuelas (Parq. Tecnologico), 17,Tele: 918 037 117 www.hostaltrescantos.es;
Colmenar el Viejo
do Manzanares Real
15km| do Santiago 654km
Nocleg:
Hostal El Chiscon (€€),Calle de los Frailes, 89,28770 Colmenar Viejo,Tele: 918 452 847;
Hostal Chabeli (€?),Boteros, 6 ,28770 Colmenar Viejo,Tele: 918 451 165, Mob: 0626 882 237.
Stare górne miasto, ze starówką zwieńczoną wspaniałym gotyckim kościołem pod wezwaniem Asunción de Nuestra
Señora i kilkoma kaplicami. Kościół ufundowany został przez rodzinę Mendoza, potężnych hrabiów właścicieli ziem
wokół Manzanares el Real, w tym Colmenar el Viejo. Ich bogactwo i mecenat jest wyraźnie widoczny w wielkości
kościoła i wspaniałości jego architektury, rzeźbione portale i główne retabulum. Są banki, sklepy i apteka.
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Manzanares Real

15km

Szlak zaczyna się przy kościele Asuncion de Nuestra Señora przy C/Isabel la Catolica. Wkrótce opuszcza miasto przez
liczne osiedla mieszkaniowe. Po drodze nie ma sklepów ani barów! Zaczyna piąć się w górę, z przodu widać
panoramę Sierra de Guadarrama dokąd nas prowadzi, po lewo mija pastwiska dla bydła, w czasie upałów nie
znajdziemy cienia. Na rozwidleniu skręcamy w prawo by po ok. 1km dojść do przejścia podziemnego pod torami. Ten
odcinek szczególnie piękny na wiosnę gdy łąki pokryte są kwiatami. Przechodzi przez rzekę Manzanares i szosę
Colmenar-Cerceda. Trasa prowadzi pod górę krętą drogą ze znakami drogowymi „Uwaga zwierzęta domowe”,
dochodzi do farmy o nazwie „La Venta”. Po ok. 1,5-2km jest rozwidlenie w prawo na podrzędną drogę, należy iść
główną drogą by dojść do posiadłości Valderrevenga po lewej stronie. Po ok. 1,5km skręca w prawo na boczną drogę,
która prowadzi pod górę skąd z najwyższego punktu będzie widać Manzanares Real. Stąd zaczyna się schodzenie w
dół. Na rozwidleniu skręca w prawo, przez zbiornik wodny Santillana i przekracza szosę Soto del Real-Cerceda. Przed
wejściem do miasta, tuż przed mostem na rzece Manzanares skręca w lewo w kierunku ruin starego zamku Castillo
Viejo. Jeśli masz zamiar tu zanocować, idź przez most w stronę kościoła i zamku z blankami. Za kościołem w lewo na
Calle del Cura 1, od proboszcza (jest nim polski ksiądz!) miejscowej parafii dostaniesz klucz do schroniska. Droga do
niego prowadzi początkowo trasą kolejnego etapu, za mostem w prawo w ulicę Camino de la Pena Sacra
(oznakowanie szlaku turystycznego biało-żółte), po lewej stronie mijamy ruiny zamku. Cały czas tą ulicą pod górę.
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Przed pójściem do albergue zrób niezbędne zakupy w mieście. W okolicy albergue nie ma sklepów ani barów! Bar
przy Ayuntamiento 10 euro za menu del Dia.

Colmenar el Viejo

do Manzanares Real

15km| do Santiago 654km

Manzanares Real
do Mataelpino 7km| do Santiago 639km
Nocleg:
Albergue od lutego 2011 w kaplicy Peña Sacra ok. 2km od centrum miasteczka (prowadzi do niego camino Pena de la
Sacra). Klucz u proboszcza (Efe Andrés Orlowski – ksiądz z Polski) miejscowej parafii na Calle del Cura 1 (blisko
Turismo) od 13.30 do 21.00h (w tych godzinach można zastać księdza ale czasem trzeba poczekać). Dostęp do
albergue od 13.30, a opuścić należy do 9.30. 25 miejsc, 2 łazienki, dobrze wyposażona kuchnia, są kołdry i koce,
wszystko za 5euro! Wejście do albergue jest z prawej strony budynku. Albergue, które stanowi zaplecze kaplicy,
znajduje się na skale w Parku La Pedriza z cudownym widokiem na góry Guadarrama! Nocują tam nie tylko pielgrzymi
ale zwykli turyści. Nie jest łatwo uchwycić proboszcza i podobno w weekendy albergue bywa zajęte przez młodzież.
Następnego dnia klucz trzeba dostarczyć z powrotem, to tylko dodatkowo ok. 1km. Zdjęcia i informacje na stronie:
http://www.fida.es/informe_actos_publicos/inaguracion_ermita_Pena_Sacra/fotografias/fotografias.html
Hostal El Yelmo (€);Avenida de la Pedriza, 65-67 ;;Tel: 918 530 655
Hostal El Tranco (€) ;Calle Tranco, 4 ;Tel: 918 530 063
Wspaniałe miasto o długiej historii. W okolicy można spotkać ślady po Druidach, Rzymianach i Wizygotach. Samo
miasteczko zostało założone w 1248r., po rekonkwiście. Kiedy król Alfons X włączył je do swoich posiadłości
królewskich. Osiągnęła apogeum rozwoju w XV i XVI w. stając się „Real”. Jaun II przekazał je rodzinie Mendoza, która
zbudowała zamek, którego ruiny znajdują się przy szlaku camino. Jest on przykładem kastylijskiej architektury
wojennej. Jednak kłótnie rodzinne spowodowały, że został opuszczony i zmienił w ruiny. Uznany za zabytek sztuki w
1931r i prowadzone były prace konserwatorskie. Obecnie własność prowincji Comunidad de Madrid i dostępny do
zwiedzania. Na uwagę zasługuje pustelnia Nuestra Señora de la Pena Sacra i XV-XVI wieczny kościół Nuestra Señora
de las Nieves. Miasteczko jest głównym ośrodkiem turystycznym dla mieszkańców Madrytu z jeziorem i dużym
zapleczem rekreacyjnym, dookoła wiele ścieżek turystycznych po okolicznych górach.
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Cercedilla

19km

Szlak camino często pokrywa się ze szlakiem turystycznym GR-10
oznakowanym kolorem biało-czerwonym prowadzącym z Walencji do Lizbony.
Opuszczając Manzanares szlak prowadzi wzdłuż Parku Naturalnego Pedriza.
Idziemy ścieżką i polną drogą. Przed Mataelpino wychodzimy na krótko na
szosę i chodnikiem mijamy miasteczko. Gdy szosa i szlak skręca w lewo to
uliczką w prawo ok. 100m jest sklep i bar. Wkrótce szlak opuszcza szosę i
biegnie przez pastwiska i mamy piękne widoki na góry. Ponownie wychodzi na
szosę i skręca w prawo. Szosą do rozgałęzienia szlaku: w lewo „Pueblo”
prowadzi przez las skrótem prosto do Navacerrada, w prawo „Albergue”
prowadzi do albergue i także do miasteczka. Dochodzi do Navacerrada na
Plaza de los Angeles z Ayuntamiento. Dalej w górę C/Abla aż do wyjścia z
miasteczka gdzie przekracza szosę M-507, skręca w lewo i dochodzi do szosy
do Puerto de Novacerrada, kawałek tą szosą w prawo do restauracji La Fonda
Real po lewej stronie szosy. Za obiektami skręca w lokalną szosę w lewo, która
doprowadza do Cercedilla. Do Cercedilla wprowadza Avenida Manuel G. de
Amezúa. Na początku miasteczka, po lewej stronie mijamy obiekty sportowe
(hala sportowa) gdzie możemy uzyskać nocleg! Na jej końcu skręca w prawo
do centrum do Plaza Mayor.
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do Mataelpino 7km|

do Santiago 639km

Mataelpino
do Navacerrada 7km| do Santiago 632km
Leży u podnóża La Maliciosa i pasmem Sierra de los Porrones, niezwykle malownicza, wspaniałe widoki.
Navacerrada
do Cercedilla 5km|
do Santiago 625km
Nocleg:
Albergue Santa María de los Almorchones przy szosie M-607 (słupek km 56,300), (przed wejściem do Navacerrada)
od 15-tej, cena 6 euro, Tel 915349985.
Hostal Residencia Doña Endrina (€),Avenida de Madrid, s/n,Tel: 918 560 200
Hostal Mayte (€);Paseo de los Españoles, 15; Tele: 918 560 297
Cercedilla
do Puerto de la Fuenfría 8km| do Santiago 620km
Nocleg:
Można nocować na terenie obiektów sportowych w godz. 17-22 (przyjęto mnie przed 14-tą, zostawiłem plecak,
wykąpałem się i poszedłem do miasta). Nocleg na cienkich materacach do fitness na małej salce na pierwszym
piętrze. Prysznice na dole, łazienka na tym samym poziomie co salka. Gratis. Obiad w barach od 8,5 euro.
Albergue Juvenil Villa Castora; Carretera de Las Dehesas, 29; tel.+34918520334; rezerwacja
central.reservas@madrid.org lub Tel.+34912767478; cena 12 euro ze śniadaniem, dla osób <26 lat ok. 10 euro. Dla
pielgrzymów wydzielone skrzydło i są 2 dwójki. Zamknięte przez cały wrzesień i od Bożego Narodzenia do połowy
marca! Lepiej sprawdzić wcześniej. Znajduje się po trasie etapu Cercedilla – Segovia.
Residencia Miradero de Caasanz; C/Emillio Serrano,23 tel. +34918523466; donativo?, brak informacji.
Hostal La Maya (€); Calle de la Carrera del Señor, 2; Tel. +34: 918 521 267
Hostal Aribel Longinos (€); Calle de Emilio Serrano, 71; Tel. +34: 918 521 511, obok stacji Renfe, kieruj się znakami
wskazującymi do Renfe.
Spore miasteczko ze starówką w centrum. Bardzo popularne miejsce turystyczne dla mieszkańców Madrytu. Baza
wypadowa w góry.
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31km

Z Polideportivo idziemy do centrum miasta, strzałki zwykle na dole
słupów latarni, przez Plaza Mayor, calle Mayor, Calle de Corredera,
przechodzimy tory kolejowe i Calle Emilio Serrano powoli
wychodzimy z miasta szosą M-966. Po ok. 2km, za obiektami Las
Dehesas po prawej stronie szosy, szlak skręca w prawo w las. Etap do
Segovii prowadzi przez przełęcz Fuenfría częściowo traktem
rzymskim (pozostało kilka autentycznych fragmentów) ale przede
wszystkim ścieżkami przez las sosnowy. Szlak pnie się w górę do
Puerto de Fuenfría na wysokości 1796m n.p.m. Na odcinku 8km
pokonuje różnicę wysokości 650m. Nie polecany w zimie bo zwykle
zasypany śniegiem. Zaleca się zabrać odpowiedni zapas wody i
jedzenia, trzeba się liczyć z gwałtowną zmianą pogody. Szlak
prowadzi przez gęsty las sosnowy. Do przełęczy prowadzi również
kilka szlaków turystycznych. Dobrze się idzie zielonym (na zielono
pomalowane duże punkty na drzewach), bo prowadzi trawersami.
Ostatnie kilkaset metrów camino prowadzi kamienistym korytem
strumienia ostro pod górę. Na przełęczy Puerto de Fuenfría
wchodzimy do prowincji Castilla i León. Stąd już tylko w dół leśnymi
drogami do Segovii. Kilkanaście km przed Segovią las zanika, a
zaczynają się pastwiska dla bydła i koni. Ze wzgórza Matabueyes
można już zobaczyć sylwetkę katedry w Segovii. Rowerzyści na
wysokości Pradera de los Corralillos, muszą dalszą trasę pokonać
szosą, która biegnie po prawo. Decydując się iść szosą, szlak
prowadzi przez Valsain (bary i sklepy) dalej szosą CL-601 przez San
Ildefonso z przepięknym parkiem z monumentalnymi fontannami i
pałacem królewskim La Granja!- potwierdzam widziałem ją w 1998r,
malowniczą szosą z wieloma serpentynami aż do Segovii. Szlak
doskonale oznakowany jednak dziki i wyjątkowo malowniczy! Można
spotkać wolno pasące się krowy i konie. Docierając do Segovii
przechodzi nad torami kolejowymi, a za jakiś czas dochodzi do
autostrady, skręca w prawo i chwilę później prowadzi tunelem pod
autostradą. Za tunelem skręca w lewo i za chwilę w prawo i ulicą
prowadzi do ronda (pomnik pasterza z owcami), dalej prosto (po
prawo punkt informacji turystycznej, strzałka na słupku znaku
drogowego). Jesteśmy na Carretera de San Rafael. Tu po prawo
chińska restauracja WOK, w której z 6 euro można jeść do woli. Dalej
strzałki znikają. C/de Jose Zorrilla do Plaza de Somorrostro, C/ San
Francisco do Plaza Azoguejo w centrum miasta. Tu mieści się
informacja turystyczna i kończy się rzymski akwedukt, a w lodziarni
Farggi sprzedają Polki.
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Cercedilla
do Puerto de la Fuenfría 8km| do Santiago 620km
Puerto de la Fuenfría
do Segovia
22km|
do Santiago 612km
Przełęcz górska, do 1788 tędy prowadził główny szlak komunikacyjny od czasów rzymskich. Od tego roku
poprowadzono go przez przełęcz Puerto de Navacerrada. Do dziś pozostały odcinki rzymskiego traktu (XXIV wg
Marszruty Antonina), po których prowadzi szlak camino, a także pozostałości po domu pocztowym zbudowanym
przez Filipe II, znanym jako Eraso.
Segovia
@
do Zamarramala 3km| do Santiago 590km
Nocleg:
Albergue Juvenil Emperador Teodosio; Paseo Conde Sepúlveda, Nº 4, tel.+34921441111; teodosio-ij@jcyl.es ;czynne
od 1.07 do 15.09, recepcja otwarta 10-14 I 16-20; Cena 11.60 euro ze śniadaniem.
El Hidalgo ostal (€); Calle de José Canalejas, 5;Tel. +34: 921 463 529
Hostal SotoPalacio (€); Calle de Segovia, 15; Tel. +34: 921 485 100
Hostal Juan Bravo (€); Calle de Juan Bravo, 12; Tel. +34: 921 463 413
Convento de los PP. Carmelitas; C/ Segundo Rincón,2;Tel. +34: 921 431 349 || 921 431 650, donativo?.
Pochodzenia iberyjskiego, Segovia stała się ważnym rzymskim miastem w 80 roku p.n.e. na skrzyżowaniu dwóch
ważnych dróg wojskowych. Miasto było biskupstwem za czasów Wizygotów, następnie zajęte przez Żydów i Maurów
aż do rekonkwisty w 1085. Miasto było ulubioną rezydencją królów Kastylii, miejscem posiedzenie Kortezów
(parlamentu) i tutaj formalnie ogłoszono Izabelę Katolicką królową Kastylii. Ale mieszkańcy Segovii nie darzyli
miłością Carlosa V i entuzjastycznie przyjęli ze wschodu Comuneros (rewolta w XVI w.) w 1520 roku, co
spowodowało całkowite zniszczenie romańskiej katedry. Od średniowiecza do połowy XVII wieku, północna Meseta
była najgęściej zaludnioną i najbogatszą częścią Hiszpanii dzięki gospodarce opartej na bazie uprawy zbóż i hodowli
zwierząt. Segovia w największym okresie prosperity była ważnym centrum produkcji wełny od połowy XV do połowy
XVII wieku, gdy zaczęła upadać w wyniku systemu podatkowego wprowadzonego przez Izbę Austrii. Miasto stało się
swego rodzaju zaściankiem i do dziś zachowuje wiejską atmosferę. Stare Miasto jest zbiorem dzielnic, małych wiosek
każda skupiona wokół swego romańskiego kościoła i skalistego zbocza dociera niemal do „dziobiu” w Alcázar po
stronie północnej i południowo-zachodniej.
Długa historia Segovii pozostawiła w mieście bogate dziedzictwo zabytków - miasto jest miastem Światowego
Dziedzictwa Kultury.
Jedynym ważnym dziedzictwem rzymskim jest tylko monumentalny akwedukt wspaniale skonstruowany tak, że
ogromne bloki granitowe, z którego jest zbudowany, nie są połączone zaprawą. Pochodzący z czasów panowania
Augusta i odrestaurowany przez Trajana, a także przez królów katolickich, kiedy naprawiono szkody wyrządzone
przez Maurów, akwedukt był w użyciu aż do czasów współczesnych. Składa się z 25 000 ociosanych brył granitu,
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najwyższa wysokość 29m i długość 818m. Żydzi zostawili małą Juderię na wschód od obecnej katedry i małą
synagogę; Maurowie zbudowali podwaliny Alcazaru; a chrześcijanie zbudowali „Porticadas Iglesias” (portyk
kościołów), charakterystyczne romańskie kościoły, katedrę i Alcazar. Miejscowe kościoły zbudowane są w lokalnym
stylu architektonicznym, który występuje jeszcze w wioskach prowincji Segovia, Soria, La Rioja i Navarra. Cel
budowania portyków nie jest znany. Jedna teoria głosi, że było to miejsce spotkań mieszkańców w celu omówienia
ważnych spraw związanych z zarządzaniem. W Segovii jest ich około tuzina. Wszystkie mają podobną konstrukcjęzaokrąglona absyda, dzwonnica i mały portyk zawsze od strony południowej. San Justo posiada wspaniałe rzymskie
freski Chrystusa Pantokratora. San Esteban ma najwyższą dzwonnicę - „Reina de los Torres Españolas”, San Millan i
San Martin są największe, w tym ostatnim posąg Santiago Apostoła i Santiago Aleo w kaplicy de los Herreros.
Katedra według projektu Juana Gil de Hontanon, a po jego śmierci budowę kontynuował jego syn Rodrigo, jest
ostatnią wielką katedrą gotycka w Hiszpanii. Koncepcja podobna do katedry w Salamanca. Prace rozpoczęto w
1525r., a zakończono w 1590r. Posiada ogromną absydę. Wewnątrz Kaplica główna (Capilla Mayor), chór (coro) i
retrochoir (przestrzeń za ołtarzem głównym). W nawach bocznych 18 kaplic zamkniętych kratami. W połowie drogi w
nawie południowej znajduje się kaplica Santiago z retabulum ze scenami życia Apostoła.
Alkazar wygląda jak statek, który tkwi na cyplu skały wysoko nad rzekami Eresme i Clamores. Jest pierwowzorem dla
znanego zamku z filmów Disneya. Pierwotnie rzymska twierdza, póżniej mauretańska, pełnił ważną funkcję na
pograniczu mauretańsko-chrześcijańskim. Kolejni monarchowie zaczęli przekształcać go w formę pałacu. W 1862 r.
Prawie całkowicie spłonął. Przebudowa trwała do 1896r., kiedy ukończono go zewnątrz. Remont wnętrza trwał do
1951r. Tam gdzie było to możliwe to wyposażono w oryginalne meble, które ściągano z okolicznych wiosek. W
kaplicy jest retabulum Santiago Matamoros (Santiago Pogromca Maurów).
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32km

Szlak camino opuszcza Segovię zaczynając od Plaza de San Esteben, dalej Paseo de San Juan do Bramy Santiago
prowadząc do żyznej równiny rzeki Eressma. Alkazar pozostaje po lewej stronie a Klasztor del Parral po prawo.
Dochodzi do Zamarramala (obecnie już dzielnica Segovii) mijając po drodze kościół Vera Cruz. Kościół założony przez
Templariuszy w 1204-1208r. na miejscu świątyni rzymskiej. Jego konstrukcja wzorowana była na Kościele Grobu
Świętego w Jerozolimie. Do podstawowej konstrukcji dodane zostały trzy romańskie absydy i kwadratowa romańska
wieża. W Zamarramala jest kaplica San Roque z płytą pamiątkową z następującym tekstem: „Nie znam nikogo, kto
docierając do tego miejsca nie zostałby powalony tym widokiem” (Robert Gillon). Bo to ostatnia okazja by jeszcze raz
spojrzeć na niesamowitą Segovię. Szlak prowadzi c/de la Iglesia do peryferii miasteczka. W kaplicy mieści się
albergue bez prądu, wody i toalety! Na pierwszym rozwidleniu w prawo na drugim w lewo i prosto do Valseca i znów
c/de la Iglesia, Plaza Mayor skąd w lewo i wychodzi c/Los Huertos. Po około 2 km szlak skręca w prawo i wchodzi do
Los Huertos szosą, która prowadzi do Hontanares de Eresma. Koło baru po lewo prowadzi dalej prosto do pustelni
Nuestra Señora i dawnej linii kolejowej Segovia – Medina del Campo. Po 500m opuszcza miasteczko i skręca w prawo
na ścieżkę. Jednak wraca na szosę by po moście pokonać rzekę Eresma, po 500m skręca w prawo na wysokości domu
i magazynu w las sosnowy za którym wchodzi do Añe. Miasteczko opuszcza szosą i przez rzekę Moros. Po około
1,5km skręca w lewo na szeroką drogę prosto do Pinilla-Ambroz. Tu w pobliżu kościoła prowadzi ścieżką do
widocznej już w oddali Santa Maria de Nieva, choć to jeszcze 5km drogi. Pierwsze skrzyżowanie prosto, na drugim w
lewo i po 400m w prawo i już prosto do miasteczka. Nie można nie odwiedzić kościoła Santa Maria z grobem
królowej Blanki Navarra i jej klasztoru. Uwaga: Trasa wiedzie przez las, strzałki są malowane na drzewach, z których
jest zbierana żywica i przy okazji znikają strzałki. Uwaga: nie brać nacięć za strzałki!
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do Zamarramala 3km|

do Santiago 590km

Zamarramala
do Valseca
5km| do Santiago 587km
Refugio w kaplicy San Roque, przy wejściu do miejscowości. 1 łóżko piętrowe i 6 miejsc na materacach. Brak prądu,
wody i toalety! Klucz do refugio i klucz do pomieszczenia z prysznicem, toaletą w mieście (ok. 500m od albergue),
pieczątka i możliwość zjedzenia posiłku w barze La Alcaldesa. Pomieszczenie zaniedbane, materace zakurzone. Cena
5euro płatne w barze.
Valseca
do Los Huertos 4km| do Santiago 582km
Kościół Nuestra Señora de la Asunción z XVIIIw. Na planie krzyża łacińskiego. Możliwość noclegu w szkole (2
materace, brak prysznica, jest ciepła woda i wc), załatwiać w Ayuntamiento.
Los Huertos
do Añe
9km| do Santiago 578km
W dolinie dopływu Eresma wysadzanej topolami. Kościół Nuestra Señora de la Asunción. Ermita Nuestra Señora de la
Asunción o dośc zwyczajnej fasadzie lecz przepięknym barokowym wnętrzu. Ogrodzony, po stronie zachodniej mały
zadaszony ganek, może służyć na schronienie przed deszczem i słońcem, a nawet na nocleg!
Añe
do Pinilla-Ambroz
6km| do Santiago 569km
Nocleg:
Albergue 2 pokoje 15 miejsc, ciepła woda! Lokal w dawnej szkole na Camino de Anaya Tel. +34606926928
Pinilla-Ambroz
do Santa María la Real de Nieva 5km| do Santiago 563km
Santa María la Real de Nieva
do Nieva
2km| do Santiago 558km
Nocleg:
Albergue pielgrzymów; prywatne; calle Fuente Santa, 1; 6 miejsc, mała kuchnia dobrze wyposażona, donativo. tel.
+34921594667/ 619772412. Trzeba zatelefonować do Javiera na wywieszony nr telefonu, po 5-10 min. Przychodzi
hospitalero i otwiera. Ciekawostka: dawniej w tym domu w okresie żniw mieszkali biedni chłopi z Galicji. Zamknięte
12 września!
Hostel.Avanto (€);Tel. +34: 921 594 223
Hostel.Real (€€);Tel. +34: 921 594 462
Stara wieś z dominującym kościołem Nuestra Señora de la Soterraña. Gotycki, dawniej z klasztorem Dominikanów
założony w 1392r przez Enrice III i jego żonę Katarzynę Lancaster. Ma pięknie rzeźbiony portal północny, odnowiony
wykonany z białego wapienia romańsko-gotycki klasztor. Urocze zabytkowe centrum z arkadami na centralnym
placu.
Problem ze zjedzeniem posiłku w soboty i niedziele. Jedynie restauracja i hostal Avanto przy szosie CL-605, oferują w
te dni ciepły posiłek za 8,50 euro, znajduje się ok. 2km od miejscowości, szosą CL-605 w kierunku Segovii. Udało mi
się zostawić plecak na stacji benzynowej!
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Santa María la Real de Nieva

-

Coca 22km

Szlak opuszcza wieś c/Santiago i skręca w lewo po
jej opuszczeniu, znów skręt w lewo i przecina szosę
SG-341, chwilę później skręca w prawo i prowadzi
równolegle do szosy aż do następnej miejscowości
Nieva. Przecina ją szosą lub ulicą równoległą. Po
wyjściu z miasteczka skręca w prawo przez mostek
na rzece Balisa cały czas przez las sosnowy. Przed
torami kolejowymi skręca w lewo i prowadzi
równolegle do nich, nieco się od nich oddalając.
Szlak dochodzi do ogrodzenia ogromnej żwirowni.
Tu brakuje strzałek wskazujących obejście.
Poszedłem w lewo i ich nie znalazłem, doszedłem
przez las do szosy SG-341, którą słychać w lesie i
nią doszedłem do Nava. Tak więc obejście może
być w prawo? Do szosy można dojść asfaltową
drogą biegnącą od bramy żwirowni. Doprowadza
do Nava de la Asuncion. Opuszcza je szosą SG-342
do Navas de Oro ale pod koniec wsi na rozwidleniu
prowadzi w lewo do Ermita del Santo Cristo.
Przecina tory kolejowe i dociera do rzeki skręcając
w lewo wzdłuż jej biegu aż do samej Coca.
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do Nieva

2km|

do Santiago 558km

Nieva
do Nava de la Asuncion 10km| do Santiago 556km
Atrakcyjna wieś, murowane domy z dachami z łupków i otoczone murami z łupków. Perełką jest kościół w stylu
romańsko-mudejar San Sebastian. Absyda z cegły, wieża oraz romański portyk. Wnętrze zostało odrestaurowane.
Nava de la Asuncion
do Coca 10km| do Santiago 546km
Nocleg:
Albergue Juvenil Villa de Nava adres: Carretera Navas de Oro 1, 44 miejsc, 7 euro za okazaniem credencialu. Tel.
921580802.
Miejscowość większa od Santa Maria i bardziej nowoczesna wyłania się z oceanu lasów sosnowych. Domy z cegły i
ogromny kościół Asuncion de Nuestra Señora, pierwotnie w stylu mudejar ale później przebudowany. W okolicach
16.09 doroczne święto, w czasie którego przeganiane są byki, coś na wzór Pampluny.
Coca
do Villeguillo
7km|
do Santiago 536km
Nocleg:
Refugio miejskie Casa de los Maestros; Av. Juan Pablo II, 42; Mieści się w budyku byłej szkoły, 16 miejsc w kilku
pokojach, kuchnia czyste łazienki; tel. +34 921586011/ 627304009. 5 euro. Refugi bardzo zadbane. Klucz pod nr 23
idąc ulicą Av. de Jose Antonio wprost od drzwi albergue. W niedzielę problem ze zjedzeniem ciepłego posiłku. Sklepy
też zamknięte.
Iberyjska Cauca, miejsce urodzenia cesarza Teodozjusza. Dziś słynie z niezwykłego gotycko-mudejar zamku z XV w. z
fantastycznymi wieżyczkami rozmieszczonymi wokół kwadratowych murów. Zamek zbudowany przez Maurów na
polecenie biskupa Alonso de Fonseca. Gotycki kościół Santa Maria la Mayor interesuje pielgrzymów ze względu na
figurę Santiago Pelegrino umieszczoną wysoko w retabulum. Na podłodze prezbiterium wyrzeźbione w marmurze
muszle Santiago i fantazyjna adaptacja miecza Zakonu Santiago. Dwa marmurowe nagrobki rodziny Fonseca
właściciela zamku. Zachowany kawałek średniowiecznych murów obronnych z bramą miejską i wieżą San Nicolas w
stylu Mudejar. Pustelnia Santa Rosalia z XVIII w.
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Alcazarén

25km

Szlak z Coca prowadzi przez
sosnowy
las
lewym
brzegiem rzeki Eresma.
Przekracza dopływ Voltoya
po mostku, po którym
prowadzi
też
ścieżka
ekologiczna.
Kilometr
później mija po prawo
ruiny domu, który nazywa
się ‘Casa de la Huerta de
los Médicos’. Szlak oddala
się od Eresma w miarę jak
zbliża się do Villeguillo,
ostatniego
pueblo
w
prowincji
Segovia.
Wychodzi na szosę by
wkrótce skręcić w prawo na
wiejską drogę. Po 1,5km
wkracza na teren prowincji
Valladolid. W tym miejscu
prowadzi przez przełęcz
Cañada de los Gallegos,
przez którą przez wieki
wędrowali żniwiarze z
biednej Galicji do pracy na
polach Castillia i Leon, stąd
taka nazwa. Po 5km, przy
słupku kilometrowym 29,
przekracza szosę C-112
łączącą Olmedo z Pedrajas
de San Esteban. Po lewej
stronie wyłania się wzgórze
„La Cuesta”. Z tego miejsca
są 2 warianty: pierwszy
prowadzi przez przełęcz do
posiadłości
Valviadero
(Uwaga: właściciel gospodarstwa potrafi malować mylące strzałki wymazując właściwe! Nie daj się wywieść w pole,
popatrz na mapę aby dojść do drogi!) dociera do szosy N-403 do Alcazarén, a drugi prowadzi szosą C-112, przecina
Eresma mostem Valdaba i zaraz drogą między sosnami do Alcazarén. Tu strzałki od pomnika Odkrywców Ameryki
prowadzą do kościoła Santiago Apostol.
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do Villeguillo

7km|

do Santiago 536km

Villeguillo
do Alcazarén
18km| do Santiago 529km
Nocleg:
Albergue miejskie; Paraje de El Terreno; Tel.+34921583107/..077/…104/ 677534266; 10 miejsc, nowoczesne z pełni
wyposażoną kuchnią z lodówką i kuchenką mikrofalową, 2 łazienki. Albergue na drugim krańcu wsi więc lepiej
zadzwonić aby się umówić po odbiór klucza. Możliwość noclegu pielgrzymów z osłem i konno. Ostatnia miejscowość
prowincji Segovia. Kościół z czerwonej cegły San Pedro Apostol, który słynie z gościnności oraz mszy wieczornej. Bar,
który przygotowuje obiady dla pielgrzymów, nawet bardzo późno.
Alcazarén
do Brazuelas
5km | do Santiago 511km
Nocleg:
Albergue miejskie; Calle de la Larga, klucz w barze Real, tu można zjeść gorący posiłek za 9 euro. Nowe albergue,
pomalowane na żółto. 8 miejsc, z wyposażoną kuchnią, lodówką, łazienką. Patio z suszarką na pranie. Wszystko lśni
nowością i jest czysto. Mieści się przy wyjściu z miasta. 5 euro.
Pension El Puente, Ctra Madrid km 156 tel. +34 983609234
Odrestaurowany kościół Santiago w stylu Mudejar i ruiny kościoła San Pedro.

Strona 20 z 34

Camino de Santiago
Camino de Madrid ::

Etap

8

Alcazarén

-

11.2012r.
Maciej R.

Simancas

32km

Szlak zaczyna się przy źródle i
absydzie kościoła San Pedro.
Przekracza N-403, po prawej mija
fabrykę żywicy i wkrótce zbiornik
wodny. Prowadzi
prosto
do
Brazuelas, tu można zobaczyć krzyż
galicyjski i figurę Santiago. Szlak
znów wraca do rzeki Eresma, która
pojawia się po lewej stronie i
prowadzi przez las sosnowy. Po
2,5km wchodzi na szosę VA-404
łączącą Matapozuelos z Mojados
skręcając w lewo i przekraczając
rzekę. Po 500m skręca w prawo
wzdłuż rzeki Eresma i po 2km skręca
w lewo i przekracza rzekę Adaja po
małym mostku. Na rozwidleniu dróg
skręca w prawo wzdłuż rzeki Adaja
aż do Valdestillas. Przecina tą wieś z
południa na północ i po wyjściu ze
wsi przekracza tory kolejowe i
ponownie rzekę Adaja, przed
mostem miejsce na odpoczynekławki i stoły w cieniu. Za mostem
skręca w lewo na szosę VP-9003
wzdłuż drugiego brzegu rzeki aż do
Puente Duero. Przed mostem w
lewo wspaniałe albergue, a także
bar. Tu przekracza Duero po
wspaniałym
średniowiecznym
moście od którego pochodzi nazwa
miejscowości. Za mostem szlak
skręca w lewo wzdłuż Duero i
prowadzi przez piękny sosnowy las
skąd już widać Simancas. Droga
przez las wzdłuż szosy, po jej prawej
stronie biegnie ścieżka rowerowa,
którą idzie się wygodnie. Na rondzie
szlak skręca w lewo w ulicę Camino
de Puente Duero, która prowadzi do
mostu. Po przejściu mostu wspina
się w górę do cytadeli Simancas.
Uliczkami dochodzi do zamku, w
którym
mieści
się
obecnie
Narodowe Archiwum Historyczne.
Jest też wariant, który prowadzi za
mostem na Duero do stolicy
prowincji Valladolid oznakowany
brązowymi muszlami. Proponuję na nocleg zatrzymać się w albergue w Alcazarén.
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Alcazarén
do Brazuelas
5km | do Santiago 511km
Brazuelas
do Valdestillas 10km| do Santiago 504km
Malowniczy kompleks wiejski, domy pomalowane ochrą, prywatne muzeum etnograficzne. Połowa drogi Madryt Sahagún. Nowoczesny krzyż pielgrzymi nawiązujący do relikwii Santiago znajdujących się w katedrze w Santiago de
Compostela.
Valdestillas
Gotycki kościół Nuestra Señora del Milagro.

do Puente Duero 9km|

do Santiago 494km

Puente Duero
do Simancas
6km|
do Santiago 485km
Nocleg:
Albergue miejskie; C/Aniago, 4; tel.+34678318188; contacto@ajova.es ; 10 miejsc.
Przy wejściu do miasta przed mostem w drewnianym budynku z małym sadem i ogrodem. Czynne od 15-tej,
obsługują je woluntariusze. 7 miejsc w 2 małych pomieszczeniach. Wspólna kolacja i śniadanie przygotowywane
przez hospitalero. 6 euro.
Nowoczesne i schludne miasto z niską zabudową. Malowniczy średniowieczny most na Duero. Wysadzony przez
oddziały francuskie w 1812r. Obecny odbudowany w XIX w. zachował dawny kształt. Jest tak wąski, że nie mogą się
minąć 2 pojazdy. Był zaplanowany aby swobodnie mogły minąć się 2 osły z bagażem na grzbiecie. Od 1960 r.
dzielnica Valladolid. Autobus linii 15 z Cañada Valdestillas, 21, co godzinę w dni robocze i soboty.
Simancas
do Ciguñuela
6km|
do Santiago 479km
Nocleg:
Hostal La Abuela (€); Ctra Nacional 620; tel. +34983590375.
Rzymska Septimantica leżąca na skrzyżowaniu dróg rzymskich, stolica biskupia od 927r., ważny punkt obrony na linii
rzeki Duero. Malownicze miasto położone na wzgórzach skupionych wokół kościoła El San Salvador z ogromną wieżą
romańską z XVI w. i figurą Santiago Pielgrzyma w retabulum. Zamek pierwotnie mauretański, przebudowany przez
Alfonsa III w stylu „Chateau”. Felipe II w 1545r. przeznacza go na Generalne Archiwum Królestwa, którym pozostaje
do dziś. Zgromadzono 32 miliony historycznych dokumentów w 52 salach.
Z miasta jest dogodne połączenie do Valladoid – 2 regularne linie autobusowe. Przystanek przy moście, linia 5 do
centrum Valladolid- Paseo Zorrilla, 10. Autobus nocny linii B4 do Plaza Mayor w Valladolid.
Valladolid
@
Choć nie leży na trasie camino warte jest krótkiej wizyty jako stolica prowincji Castilla i León o bogatej przeszłości.
Miejsce zaręczyn Królów Katolickich i śmierci Krzysztofa Kolumba. Piękna katedra Santa Maria z 1580r. z kustodią
przedstawiającą Santiago na koniu (kustodia w iszpanii jest głównym elementem uroczystości procesji Bożego Ciała
jak u nas monstrancja, tylko o ogromnych rozmiarach niesiona przez kilkunastu ludzi lub ciągniona na kołach,
wzbudza ogromny entuzjazm iszpanów na trasie procesji, na co dzień przechowywana w katedralnym muzeum),
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kościół Santa Maria la Antigua gotycka z romańską wieżą, Królewski klasztor Se San Benito z XIV w. Kościół
konwentualny San Pablo o późno gotyckiej fasadzie, Królewski Kościół San Miguel i San Julian z XVI w. kościół
Santiago z 1490r. z retabulum z 1700r. i wiele innych zabytków. Tu żył i pisał Miguel Cervantes, a w jego domu jest
obecnie muzeum.
Katedra
Renesansowy budynek, zaprojektowany przez Juana de Herrera, na początku XVI wieku. Główna fasada katedry składa się z dwóch
odcinków kolumn: dolnej (praca Juan’a de Herrera) i górnej (Churriguera), która charakteryzuje się bogatymi elementami
dekoracyjnymi. Wnętrze budynku jest podzielone na trzy nawy boczne z kaplicami. XV wieczny ołtarz jest dziełem Juan’a de Juni i
przedstawia figury świętych. We wnętrzu kościoła można znaleźć Museo Diocesano, w którego zbiorach znajdziemy ogromną, 2
metrową monstrancję(kustodia przyp. autora). Katedra zamknięta jest dla zwiedzających w poniedziałki.

Colegio Mayor de Santa Cruz
Fasada budynku jest pierwszym dziełem renesansowym w Hiszpanii. Szkoła ta została założona przez kardynała Mendozę w XV wieku.
Budynek posiada patio na trzech piętrach, z serią arkad. Warto zobaczyc bibliotekę z obrazem Obeco "Beato de Valcabado", zaś w
kaplicy znajduje się rzeźba "Cristo de la Luz” autorstwa Gregorio Fernández.

Kolegium San Gregorio
Powstało w latach 1488–1496 posiada wspaniałą fasadę w stylu plateresco. Znajdziemy tu Narodowe Muzeum Rzeżby (Museo Nacional
de Escultura), zdecydowanie warte odwiedzenia ze względu na bogate zbiory rzeźby i malarstwa.

Kościół Santa María la Antigua
Świątynia gotycka z XIV wieku. Świątynia została ufundowana w XI wieku przez hrabiego Ansurez. Z tego okresu pozostała romańska
wieża, zwieńczona smukłą piramidą z XIII wieku. Pierwotny kościół został zastąpiony przez istniejącą do dnia dzisiejszego gotycką, XIV
wieczną świątynię. Ołtarz, znajdujący się kiedyś w kościele można dziś podziwiać w katedrze.

Plaza Mayor
Ten XVI wieczny plac stanowi serce miasta. W jego centrum stoi pomnik hrabiego Ansurez. Po jednej stronie placu znajduje się ratusz
miejski z początku XVI wieku, zwieńczony wieżą zegarowa. W pobliżu znajduje się także Pałac Los Pimentel, siedziba Rady Prowincji,
bardzo ważny budynek, ze względu na to, ze urodził się tu król Filip. Warto też wskazać, jako godny uwagi, budynek Royal Palace, XVI
wieczny Pałac Markiza de Valverde.

Muzea słynnych postaci
W mieście zachowało się kilka domów, w których mieszkały niegdyś historyczne postacie, takie jak Casa de Cervantes, gdzie autor Don
Kiszota mieszkał z rodziną między 1603 i 1606. Jako ciekawostkę warto wspomnieć fakt, że to w tym domu pisarz nadawał swojemu
dziełu ostateczny kształt. Można również odwiedzić Dom Muzeum Krzysztofa Kolumba, gdzie żeglarz spędził ostatnie lata swojego
życia. Obecnie znajdziemy tu wiele eksponatów związanych z odkryciem Ameryki. Warto tez zobaczyć dom José Zorrilla, gdzie
znajdziemy wiele osobistych rzeczy, meble i dokumenty, które należały do romantycznego pisarza.

Powyższa Informacja pochodzi z http://www.tanie-loty.com.pl/zwiedzanie-valladolid.html
Nie znalazłem tanich miejsc noclegowych.
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Przechodzi przejściem podziemnym pod autostradą na drugą stronę miasteczka, obok budynku Archiwum. Simancas.
To ostatnie miasteczko Ziemi Duero, żegnamy się z sosnowymi lasami i wchodzimy na mesetę Tierra de Camposrozległy płaskowyż, z polami po horyzont i w miesiącach letnich upał. Skręca w prawo na polną drogę lekko pod górę
do rozwidlenia dróg. Tu prowadzi w lewo na północ. Na kolejnych skrzyżowaniach zawsze prosto i tak wprowadza do
Ciguñuela. Przecina całą miejscowość po wyjściu mija po lewo ogrodzoną posiadłość, mija pierwsze rozwidlenie i po
400m na skrzyżowaniu skręca w lewo, a na następnym w prawo i doprowadza do szosy VA-514, szosą w lewo do
Wamba. Opuszcza wieś szosą do Peñaflor w kierunku cmentarza, by za nim obok małej pustelni skręcić na ścieżkę dla
koni w lewo, która prowadzi na wzgórze, skąd już widać Peñaflor de Hornija leżące na wzniesieniu. Droga się zwęża
schodzi do wąwozu by następnie wspiąć się do puebla. Schodzi w dół ścieżką do skrzyżowania szos i na chwilę skręca
w lewo w VP-5501, by zaraz odbić na ścieżkę w prawo. Na pierwszym skrzyżowaniu w prawo na drugim w lewo. Na
kolejnym strzałki prowadzą w lewo nieco dłuższą drogą do klasztoru La Santa Espina, skąd w prawo do Castromonte,
wariant krótszy to patrząc na wprost już widać Castromonte i można podążyć prosto drogą.

Simancas

do Ciguñuela

6km|

do Santiago 479km

Ciguñuela
do Wamba
7km|
do Santiago 472km
Albergue miejskie „La casa del maestro”, Calle Las Eras, 24; W budynku byłej szkoły, 16 miejsc; 3 euro, czysta
łazienka, wykorzystywane również przez lokalną społeczność na różnego rodzaju akcje. Jest kuchnia i salon. Tel. +34
983593000;
Piękna miejscowość, wieża kościoła San Gines o podstawie kwadratu niczym latarnia morska prowadzi pielgrzymów,
przez morze łanów zbóż do celu.
Wamba
do Peñaflor de Hornija 7km|
do Santiago 465km
Nocleg: Można nocować w ratuszu (Ayuntamiento) na Plaza Mayor, 1. Tel. +34 983563317.?
Piękna wieś zbudowana z kamienia wapiennego, odrestaurowana przypominająca wsie Northampton. Koniecznie
przejdź ulicami c/Zapico i c/de la Cruz. Na drugim końcu wsi duży brukowany plac. Na c/Iglesia Kościół Santa Maria
jeden z klejnotów tego camino, warto wejść do środka. Nazwa wsi bierze się od imienia króla Wizygotów Wamba,
który jest pochowany w kościele. Kościół Santa Maria z 928r., najstarsza świątynia w prowincji Valladolid. W XII w.
stał się komturią Zakonu Szpitalników Świętego Jana z Jerozolimy i założono tu klasztor. Część wschodnia
mozarabska pochodząca z pierwotnego kościoła, romańska wieża w zachodniej części z XII-XIII w., południowa z
klasycznym portykiem. We wnętrzu mozarabskie łuki w kształcie podkowy, 3 absydy, długa nawa główna, 2 nawy
boczne. Na południowych drzwiach napis czcionką rzymsko-wizygocką z Cordoby. X-cio wieczna romańska
płaskorzeźba krzyża i przedromańskie malowidła w całej absydzie. Posąg San Roque Pielgrzyma z muszlą Santiago w
niszy w południowej ścianie. Po północnej ścianie mozarabska Kaplica z jedną kolumną i palmowym sklepieniu
przypomina sklepienie w kształcie dłoni w Ermita de San Baudilio de Berlango. XIV wieczne malowidła ścienne w
kaplicy. W miejscu krużganka kostnica pełna makabrycznych czaszek i kości – ofiar zarazy i wojen.
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Peñaflor de Hornija
do Castromonte 10km/16km|
do Santiago 458km
Nocleg:
Albergue miejskie na Plaza Mayor (na podłodze w kompleksie sportowym, brak ciepłej wody. Tel. +34 83565102).
Pueblo widać z dużej odległości, ale aby się tam dostać trzeba pokonać 2 wąwozy, można uniknąć wspinaczki po
ścianie klifu kierując się w lewo u podstawy klifu i obejść go dookoła, szczególnie podczas niepogody.
Centrum hodowli owiec, wieś rolnicza, malowniczy zbiór budynków wapiennych. Dwa kościoły – romański San
Salvador w ruinie i gotycki Santa Maria z XIII w., później przebudowywany, w kaplicy głównej rzeźba Santiago. Wieże
są widoczne z daleka.
Klasztor de la Santa Espina
do Castromonte 6km
Kompleks klasztorny pełniący jednocześnie funkcje farmy rolniczej i szkoły rolniczej. Klasztor położony w dolinie rzeki
Badajoz ufundowany przez infantkę Doña Sancha, siostrę Alfonso VII dla zakonu Cystersów w 1147r. Kościół 3
nawowy na planie krzyża łacińskiego. W jednej z bocznych naw w kaplicy Santa Espina, w której przechowywane są
relikwie od których bierze nazwę klasztor. Mowa jest u udzielaniu gościny pielgrzymom na materacach w Centro
Multiusos (4 materace i łazienka). Jest też Turismo.
Castromonte
do Valverde de Campos 8km|
do Santiago 448km
Nocleg:
Albergue municypalne; zaraz przy wejściu do wsi po lewej stronie w odrestaurowanej byłej szkole z napisem
„GRVPO escolar VALVERDE MONTE 1930”, klucz posiada Pepe Tel. +34 625866627, jak zadzwonisz włączy ciepłą
wodę. Albergue odnowione o wysokim standardzie i dobrze wyposażone z kuchnią i pralką; 20 miejsc, 6 euro. Bar
prowadzony przez parę staruszków mających po ponad 90 lat! Wg peregriny2000 dostała pyszny obiad (staruszka
poszła do kurnika po kilka jaj, zrobiła jajecznicę z kiełbasą i sałatę i na deser pyszne ciasto!).
Miejscowość na wzniesieniu otoczona murami przez Juana Alonso de Alburquerque podwładnego króla Pedro I
Okrutnego. Swoją nazwę wywodzi od legionu rzymskiego. Na peryferiach Pueblo czerpana jest woda mineralna z
antycznego źródła Fuente Sayud i firmowana jako Castrovita. Zachwycający Plaza de la Constitucion i kościół La
Purisma Concepcion z delikatną iglicą zbudowany z okolicznego kamienia.
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Wyjątkowo długi etap, który można podzielić na dwa dni. Pierwszego dojść do Medina de Roseco, a drugiego dojść
do końca etapu. Szlak wyprowadza z Castromonte szosą VA-511 łączącą Villabrágima z Valverde de Campos i wkrótce
przekracza rzekę Bajoz skręcając za rzeką w prawo na polną drogę by wprowadzić do małej doliny (wąwozu), po
wyjściu strzałka kieruje nas na polną drogę w lewo. Brak strzałek na kolejnych skrzyżowaniach, idziemy cały czas
prosto, aż strzałka nakazuje skręcić na kolejnym skrzyżowaniu (rozwidleniu) w prawo. Po pewnym czasie znów skręca
w prawo by wrócić do szosy VA-515 przed samym Valverde de Campos. Wychodzi z wioski wzdłuż szosy by ją opuścić
w prawo polną drogą, biegnącą wzdłuż szosy, raz dalej, raz bliżej i w końcu ją przecina i doprowadza do szosy VA-505
tuż przed Medina de Rioseco, przecina rzekę Sequillo i szosą wprowadza nas do miasta. Wyjście z miasta ma 2
warianty, pierwszy prowadzi do Berrueces i dalej polną drogą obok pustelni de Pedrosa i źródła La Virgen do Moral
de la Reina (małe sympatyczne i gościnne Pueblo z typowymi dla tego regionu gołębnikami). Stąd polną drogą
równolegle do szosy VA-905 do Cuenca de Campos. Drugi dłuższy (również dobrze oznakowany) prowadzi przez kilka
km wzdłuż kanału Kastylii (można iść jedną lub drugą stroną kanału) w cieniu drzew i krzewów. Opuszcza kanał i
lokalną szosą do Tamariz (mała wieś z oszałamiającą ścianą, pozostałością po starym zamku) i dalej lokalną szosą
długie 9km do Cuenca. Dalej szlak prowadzi szosą VA-905 obok pustelni San Bernardino, potem polną drogą,
obsadzoną drzewkami, po prawej stronie szosy, która powstała po zdementowaniu torów, po których osły ciągnęły
wagoniki z płodami rolnymi. Nazywany był „Tren Burra”. Pozostała po nim tablica informacyjna. W Villalon warto
wejść na Plaza Mayor bajkowy pięknie zdobiony słup gotycki.
Castromonte

do Valverde de Campos 8km|

do Santiago 448km

Valverde de Campos
do Medina de Rioseco 5km|
do Santiago 440km
Nocleg: Na materacach w pomieszczeniu municypalnym bez ciepłej wody i prysznica.
Kościół Santa Maria, kamienny z XVI w., jednonawowy o sklepieniu beczkowym. Pałac del Marques de Monreal z XVII
w.
Medina de Rioseco
do Berrueces
9,5km| do Santiago 435km
Nocleg:
Punkt Cruz Roja (Czerwonego Krzyża) 16 miejsc, 5 euro Tel. +34 651560914/ 605041394.
Klasztor Santa Clara, siostry zapewniają tanio czyste i komfortowe dwuosobowe pokoje z łazienkami, czysto. Cena
ok. 12 euro.
Hostal Duque de Osuna (€); C/Castilviejo, 16; Tel. +34: 983 700 179 ; http://www.hostalduquedeosuna.com/
Hostal la Muralla (€); Plaza Santo Domingo, 4 ; Tel. +34: 616 740 925
Hostal Castilla (€); Avenida Juan Carlos I, 10 ; Tel. +34: 983 700 078
Spokojne miasteczko z kilkoma ładnymi placami, na wielu ulicach arkady. Miasteczko słynie z hodowli owiec, uprawy
zbóż, a także co jest zaskakujące jest miastem admiralicji założone w 1424r. Przez Alonso Enriquez. Ufundowało
ogromny klasztor Franciszkanów konsekrowany w 1520r, kościół konwentualny z grobowcami rodziny Enriquez jest
obecnie zamknięty. Drugi wielki kościół Santa Cruz jest poddawany renowacji. Kościół Santa Maria de Mediavilla,
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gotycki kościół halowy pochodzi z 1490-1520 otwarty zimą 11-13 i 16018, latem 11-14 i 16-19, zamknięty w
poniedziałki. Muzeum Semana Santa z akcesoriami procesyjnymi Wielkiego Tygodnia. Bardzo ładne miasto.
Kościół Santiago, trzeba koniecznie zobaczyć jego wnętrze, renesansowy z 1533r. zaprojektowany przez Rodrigo Gil
ontanón. Od zachodu rozeta z muszlami Santiago, portal południowy kwiecisty gotyk w stylu plateresco
zaprojektowany przez Miguela de Espinosa. Posąg Santiago Pielgrzyma w niszy nad portalem południowym wiele
muszli Santiago na tarasie południowym. Wewnątrz złocone retabulum główne w stylu barokowym Rokoko z serią
obrazów ze scenami z życia i legend o Santiago. To chyba najbardziej kompletny zestaw obrazów o życiu Santiago w
całej Hiszpanii. Najlepsze obrazy to: Santiago Pogromca Maurów w bitwie pod Clavijo, w centrum obraz
przedstawiający przeniesienie ciała Apostoła z Palestyny do Padrón, odmowa królowej Lupy na przeniesienie ciała,
pochowanie Apostoła w miejscu, w którym postawiono później kościół Santiago w Santiago de Compostela,
Objawienie Virgen del Pilar w Saragossie. W części dolnej Jezus wzywający Apostołów nad Jeziorem Galilejskim i
Misterium Santiago w Palestynie. Wokół retabulum posągi 12 Apostołów.
Berrueces
do Moral de la Reina
6km|
do Santiago 427km
Kościół San Pedro Apostol z XVI w., Pustelnia Pedrosa umiejscowiona na małym cyplu, skąd widoczny jest duży
obszar Tierra de Campo. We wnętrzu kustodia Matki Boskiej, która jest szczególnym miejscem kultu miejscowych
wieśniaków.
Moral de la Reina
do Cuenca de Campos 8km|
do Santiago 420km
Kościół Santa Maria z XV w. z gotyckim portykiem i barokowym retabulum, ruiny kościoła San Juan.
Cuenca de Campos
do Villalón de Campos 5km|
do Santiago 412km
Nocleg:
Albergue miejskie; Calle Domingo Vero, 3; 30 miejsc, Dobrze wyposażona kuchnia, 6euro; Tel. +34 983740006;
Kościół Santos Justo i Pastor z XVI w. w stylu Mudejar, trzynawowy, ołtarz główny w stylu manieryzmu wykonany
przez Pedro Bolduque w 1621r., figura Santiago Pielgrzyma. Gotycki kościół Santa Maria del Castillo zamieniony w
Centrum Kultury. Ruiny klasztoru San Bernardino de Siena.
Villalón de Campos
do Fontihoyuelo 9km|
do Santiago 407km
Nocleg:
Albergue miejskie; 28 miejsc; Mieści się chyba na probostwie lub byłym probostwie, przy wyjściu z miasteczka,
doskonale wyposażone, kuchnia, lodówka, pralka, hospitalero woluntariusz, 4 euro, tel. +34 9837400011;
Hostal Peña (€); Rúa, 6 ; Tel: 983 740 823;
Hostal Bécares; Villalón de Campos; Tel: 983 740 167;
Kościół San Miguel w stylu gotycko-mudejar i Rollo de Justica z 1523r. - gotycko-renesansowy słup (pręgierz) miejsce wymierzania sprawiedliwości, z którego miasteczko słynie. Wykonany z tego samego kamienia co katedra w
Burgos, pokryty bogato muszlami. Drugi kościół San Pedro z czerwonej cegły w stylu Mudejar, jego południowy
portyk jest podobny do San Lorenzo w Sahagún. Wiele ciekawych budynków z podcieniami, z oknami w stylu
Mudejar.
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-

Sahagún

30km

Villalón szlak opuszcza szosą do Fontihoyuelo, 1km później
dociera do wodopoju ze 100 letnią czarną topolą, punkt do
którego przyprowadzane są stada owiec z całej okolicy, jest też
miejsce odpoczynku dla strudzonego pielgrzyma. Po 6km mijając
po prawo wzgórze Angulo dociera do Fontihoyuelo. Wieś leży w
dolinie i długo jej nie widać. Powoli wyłania się kawałek wieży
kościoła, a potem reszta małej wioski. Przecina tą wieś i prowadzi
dalej szosą VP-4011, by na skrzyżowaniu za wsią skręcić w lewo i
zaraz w prawo, droga w towarzystwie gołębników, przecina
strumyk Hondo i Romacha. Na pierwszym rozwidleniu prosto, na
drugim w prawo, kolejne skrzyżowanie w lewo, następne w
prawo, dalej już prosto do Santervás de Campos, obok cmentarza.
Stąd można iść do Melgar, ostatniego miasteczka prowincji
Valladolid (Uwaga za Melgar ktoś namalował strzałki kierujące w
lewo i prowadzące do El Burgo Ranero już na trasie Camino
Francuskiego!), lub skierować się bezpośrednio do Arenillas de
Valderaduey początkowo szosą VP-4013, która prowadzi do
Melgar ale na rozwidleniu szlak skręca w prawo do Arenillas
wzdłuż rzeki Valderaduey i dalej również wzdłuż rzeki do Grajal de
Campos, gdzie można zobaczyć zamek. Szlak doprowadza do
szosy. W lewo szosa prowadzi do San Pedro de las Dueñas, gdzie
jest klasztor Benedyktynów, a w prawo do Grajal i tam trzeba
szukać strzałek prowadzących do Sahagun. Z Grajal do Sahagún
prowadzi Camino de San Francisco. W San Pedro szlak skręca w
prawo na lokalną szosę prowadzącą do Sahagun. Przy wejściu do
Sahagún mija Santuario de la Virgen Peregrina i dobija do szlaku
Camino Frances.
Tak kończy się spokój i cisza trasy Camino de Madrid.
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do Fontihoyuelo 7km|

do Santiago 407km

Fontihoyuelo
do Santervás de Campos 7km|
do Santiago 398km
Nazwa pochodzi od dawnego źródła Fuente Foilolo. W XV w. było miejscem rodowym Mistrza Zakonu Santiago.
Obecnie liczy 40 mieszkańców.
Santervás de Campos
do Melgar de Arriba
6km|
do Santiago 386km
Nocleg:
Albergue miejskie 4 miejsca; Carretera del Cementerio. 6 euro. W tym samym budynku mieści się bar, w którym
pracuje Polak tel. +34983763301, jak zadzwonisz wcześniej przygotuje coś polskiego! Hospitalera mieszka na calle
Mayor, 23.
Kościół Santo Gervasio i Protasio z XII w. w stylu Mudejar-romańskim, początkowo związany z zakonem
Benedyktynów z Cluny. Mnisi opuścili klasztor po pożarze, który strawił wszystko z wyjątkiem absyd i wieży kościoła.
Dwie absydy z czerwonej cegły Mudejar i centralna romańska z kamienia. Nawa zachodnia przebudowana w stylu
neo-mudejar, o wnętrzu w stylu klasycznym i różni się od wschodniej, która jest w stylu Mudejar. Wewnątrz
romańska, malowana, drewniana figura Chrystusa z XII w. odrestaurowana po pożarze.
Melgar de Arriba
do Arenillas de Valderaduey
2km|
do Santiago 380km
Nocleg:
Albergue Municipal de Melgar de Arriba (5 miejsc), donativo; Plaza Mayor, Tel. +34: 983 785 003
Ostatnia miejscowość prowincji Valladolid. Kościół San Miguel z figurą San Miguel Arcangel (Michała Anioła) w
ołtarzu, pozostałości po kościele Santiago z XV w. W okolicy można spotkać dropia.
Arenillas de Valderaduey
do Grajal de Campos
4km|
do Santiago 472km
Pierwsza miejscowość prowincji León. Kaplica Cristo del Humilladero.
Grajal de Campos

do Sahagún
do San Pedro de Las Duenas

5,2km| do Santiago 376km
2km

Malowniczy, z arkadami Plaza Mayor, kościół San Miguel w stylu Mudejar. Dwa zamki jeden twierdza z XVI w. z
wielkim okrągłymi narożnymi wieżami, drugi przylegający do Plaza Mayor, zamek – Palacio Marqueses de Grajal z
1540r. naśladujący ten z Alcala de Henares.
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San Pedro de Las Duenas
do Sahagún
5km|
do Santiago 370km
Mała miejscowość z wielki klasztorem Monasterio de San Pedro de las Duenas ufundowany w 973r. Kościół romański
w środku wyróżnia się wyobrażenie Chrystusa Ukrzyżowanego praca genialnego mistrza barokowego Gregorio
Fernandez.
Sahagún
do Calzada del Coto
5km|
do Santiago 364km
Nocleg:
Albergue de Peregrinos Cluny miejskie; w kierunku kościoła de la Trinidad; 64 miejsca, kuchnia; cena 4 euro; ot.
12.00-21.00; Tel. +34978780001.
Albergue “Viaroris”; C/Travesia del Arco, 25; Prywatne; 50 miejsc; cena 7 euro; kuchnia; ot. 9.00-22.30;
. . Benedictinas; c/Doctores Bermejo y Calderón;
Arco de San Benito pozostałości klasztoru, z którym wiąże się historia miasteczka. Kościół de la Trinidad przeznaczony
na albergue, Turismo i centrum kultury. Kościół de San Juan de Sahagún z XVII w. zachowuje w swoim wnętrzu
pozostałości po los Santos Facundo i Primitivo. Retabulum główne dzieło Matias de Arriba i krzyż Lacasa Gonzalez.
Obraz San Juan de Sahagún dzieło Gregorio Fernandez. Kościół de San Triso w stylu Mudejar z XVI-XVII w. Kościół
parafialny San Lorenzo z XII-XIII w. w stylu Mudejar o wieży na bazie prostokąta, obok kościoła kaplica Jezusa z
płaskorzeźbami. Klasztor las Madres Benedictas obecnie muzeum malarstwa i jubilerstwa religijnego, wspaniała
kustodia z XVI w. i grobowiec Alfonso VI. Sanktuarium La Virgen del Puente, w którym tytularna rzeźba Matki Boskiej
ubrana jest w strój pielgrzyma z XVII w. dzieło andaluzyjskiego mistrza Roldana nazywana „Roldana”. Gmach
sanktuarium był kiedyś klasztorem Franciszkanów, posiada wiele elementów mauretańskich. Puente Canto
zbudowany w 1085 r. most w stylu mostów rzymskich na rzece Cea. Jest jeszcze wieża zegarowa pozostałość po
klasztorze San Facundo y San Primitivo.
Szlak Camino de Madrid kończy swój bieg w Sahagún i dalsza droga do Santiago prowadzi już trasą Camino
Francuskiego, a to już inny przewodnik, który możesz sobie wydrukować z tej samej strony internetowej.
Jak zwykle proszę serdecznie wszystkich, którzy będą tym szlakiem wędrować, korzystając z niniejszego
przewodnika, o zamieszczanie na forum swoich uwag i spostrzeżeń oraz zastanych zmian. W ten sposób będzie
można go aktualizować.
We wrześniu 2012r pokonałem tę trasę. Z Madrytu do Tres Cantos przejechałem kolejką Cercanias linia B4. Z Tres
Cantos szedłem już na piechotę. Zatrzymałem się na nocleg w: Manzanares de Real, Cercedilla, Zamaramala, Santa
Maria la Real de Nieva, Coca, Alcazaren, Puente Duero, Castromonte, Cuenca, Santervas de Campos i Bercianos de
Real Camino już na trasie Camino Frances.
Każdy może dopasować układ etapów do własnych możliwości i czasu jakim dysponuje. Dla ułatwienia
planowania dodałem tabelkę ilustrującą odległości między miejscowościami, informacją o możliwości noclegu,
zjedzenia posiłku czy zrobienia zakupów.
Buen camino! Maciej R.
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Dodatek: Tabela miejscowości wraz odległościami między nimi i innymi informacjami
Miejscowość
Madrid
Fuencarral
Tres Cantos
Colmenar Viejo
Manzanares El Real
Mataelpino
Navacerrada
Cercedilla
Puerto de La Fuenfría
Valsaín
San Ildefonso o La
Granja
Segovia
Zamarramala
Valseca
Los Huertos
Añe
Pinilla de Ambroz
Santa María La Real de
Nieva
Nieva
Nava de La Asunción
Coca
Villeguillo
Alcazarén
Valdestillas
Puente Duero
Valladolid
Simancas
Ciguñuela
Wamba
Peñaflor de ornija
Monasterio de La Santa
Espina
Castromonte
Valverde de Campos
Medina de Rioseco
Berrueces
Tamariz de Campos
Moral de La Reina
Cuenca de Campos
Villalón de Campos
Fontihoyuelo
Santervás de Campos
Melgar de Arriba 66
Arenillas de
Valderaduey
Grajal de Campos
San Pedro de Las Dueñas
Sahagún 69

Odległość
do następ.
0
10
12
11,9
15,6
7,3
7,1
5,5
8,0
5,6
4,5

Odl. do
Santiago
689,4
678,6
666,6
654,7
639,1
631,8
624,7
619,2
611,2
605,6
601,1

Wysokość
n.p.m.
730
740
760
883
908
1080
1203
1188
1796
1140
1100

Liczba
mieszk.
3.213.271
202.780
38.517
41.936
6.575
1.498
2.675
6.495
0
210
4.746

Albergue
AJ
?
P
A
A
P
-

B,R
B,R
B,R
B,R
B,R
B
B,R
B,R
-

S
S
S
S
S
S
S
S
-

13
3
5
4
9
6
5

588,1
585,1
580,1
576,1
567,1
561,1
556,1

1002
1010
948
870
875
950
907

54.616
479
312
155
118
38
526

AJ
A
I
A
A

B,R
B
B
B,R

S

2
10
7
10
18
16
8

554,1
544,1
537,1
527,1
509,1
493,1
485,1
478,9
472,6
465,6
458,6

355
2.892
1.989
163
717
1.767
1.140
314.261
1.505
385
360
365
118

A
A
A
A
A
AJ
A
A

B,R
B,R
B,R
B
B
B
B,R
B,R
B,R
B,R
B,R
B,R

S
S
S

6,2
6,3
7
7

844
800
785
764
739
699
976
725
690
830
788
800
820
840
772
735
772
719
764
775
786
802
765
735
829

297
123
4.941
116
101
208
229
1.942
37
138
233
54

A
I
A
A
A
A
A
-

B
B,R
B
B
B,R
B
B
-

S
S
S
S
S
S
-

813
795
816

302
87
2.399

A

B,R
B,R

S
S

9,3
8
5,5

449,3
441,3
435,8

10
9
8
5
7
10
6
8

425,8
416,8
408,8
403,8
396,8
386,8
380,8
372,8

3,5

369,3

5,2

364,1

Strona 33 z 34

S

S
S
S
S
S
S
S
S

A

Camino de Santiago
Camino de Madrid ::

11.2012r.
Maciej R.

A-albergue, AJ-albergue juvenil, P-poliderportivo (obiekt sportowy), I-możliwość noclegu bez wygód za
pośrednictwem miejscowych władz. B- bar zwykle tylko napoje i kanapki, R-restauracja, S-sklep, możliwość zrobienia
zakupów.
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