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CAMINO VASCO DEL INTERIOR / CAMINO VÍA DE BAYONA
Camino Vasco del Interior albo Camino (ruta) del Túnel de San Adrián prowadzi, w przeciwieństwie do
Camino del Norte (Costa), przez wnętrze Krajów Basków i jest alternatywą dla Norte. Po dłuższym „wgryzaniu” się w
temat okazało się, że opisywana trasa camino stanowi fragment innego pradawnego szlaku Camino de Santiago - Vía
de Bayona, które prowadzi z Bayonne we Francji do Burgos. Do Santiago de Compostela dochodzi się trasą Camino
Frances, albo z Santo Domingo de Calzada albo z Burgos.
Wspólnota Autonomiczna – Kraj Basków składa się z 3 prowincji: Gipuzkoa/Guipúzcoa, Bizkaia/Vizcaya
i Araba/Álava. Gipuzkoa, najmniejsza prowincja w Hiszpanii ze stolicą w San Sebastian to północno-zachodni
skrawek Hiszpanii przy granicy z Francją i Nawarrą. Bizkaia ze stolicą w Bilbao leży nad Zatoką Biskajską i od zachodu
graniczy z Kantabrią. Araba ze stolicą w Vitoria-Gasteiz zajmuje południowy obszar Kraju Basków stosunkowo słabo
zaludniony, rolniczy obszar Hiszpanii. Szlak camino wiedzie przez prowincje Gipuzkoa i Araba. Camino Vasco del
Interior jest najlepszym odbiciem kontrastów Kraju Basków i w ciągu kilku dni można poznać jego niejednorodność i
urozmaicenie. Poczynając od pejzaży nadmorskich, przez wilgotne lasy, urodzajne ogrody warzywne, przez
uprzemysłowione miasta i czysto wiejskie pejzaże. Na 200km trasy zobaczysz ogromną rozmaitość geograficzną,
historyczną, społeczno-ekonomiczną i kulturalną. Pozostałości traktu rzymskiego świadczą, że droga ta miała już
ogromne znaczenie w czasach przedchrześcijańskich. Król Alfonso X Mądry, który w XIII w. włączył Gipuzkoa do
Kastylii założył wzdłuż tej drogi ufortyfikowane miasteczka, które pozwalały utrzymać bezpieczeństwo, nie tylko
pielgrzymów ale również kupców.
Już w średniowieczu pielgrzymi idąc z Europy i przekraczając rzekę Bidasoa w Irun kierowali swoje kroki do
wnętrza Gipuzkoa śladem szlaku znanym od czasów rzymskich. Może nie była to trasa szybka ale była bezpieczna i o
dogodnych warunkach klimatycznych nawet w najsurowszych miesiącach zimy. Miała też sprzymierzeńca –
Królestwo Nawarry. Na przełomie X i XIII w Via de Bayona była najważniejszym szlakiem pielgrzymkowym ponieważ
tereny na północy były nieustannie atakowane przez Normanów, a część Camino Frances znajdowało się w rękach
Maurów. Stąd trasa przez wnętrze Kraju Basków i dalej przez Miranda de Ebro do Burgos była najbezpieczniejsza.
Odbicie z rąk Maurów Nájera, Logrońo, Cellorigo i Briviesca przez Sancho III spowodowało zaniedbanie tej trasy i
większą popularność Camino Frances. Dopiero w pierwszych latach XXI w. współdziałanie stowarzyszenia
francuskiego i stowarzyszenia z Miranda de Ebro przyczyniło się do odnowienia i oznakowania trasy z Bayonne do
Irun i z Pueblo de Argazón do Burgos. W ten sposób przywrócono trasę Via de Bayona pielgrzymom.
Opis trasy od Bayonne do Santo Domingo de Calzada wykonałem na podstawie mapy Google narzędziem
Street view, ponieważ po raz pierwszy spotkałem się z tak dobrą dokumentacją zdjęciową (około 90%) trasy camino.
Na zdjęciach widać szczegóły, strzałki, słupki i tablice kierunkowe tego szlaku. Stąd opis jest bardzo dokładny ale
pewnie nie będzie potrzebny, bo oznakowanie jest bardzo dobre. Trasę porównywałem z mapą na stronie Asociacion
De Amigos De Los Caminos De Santiago De Guipuzcoa http://www.santiagora.galeon.com/. Dotyczy to wariantu
trasy do Santo Domingo. Mogę też potwierdzić, że wariant do Burgos jest dobrze oznakowany, widziałem strzałki
posługując się Street view na tych odcinkach, które zostały sfotografowane przez operatorów Google. Mapki i profile
etapów od Irun do Santo Domingo pochodzą z przewodnika w języku hiszpańskim „Los Caminos del Norte a
Santiago” dostępnego w formacie .pdf na stronie http://turismo.euskadi.net/x65-19144/es/ sponsorowane przez:
Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria, Xunta de Galicia, Gobierno de Navarra, Gobierno del Principado de Asturia,
Gobierno de Rioja. Przewodnik ten, może być dostępny w formie broszury w turismo w Hiszpanii.
Na stronie http://www.geo.euskadi.net/caminosantiago/viewer.htm?&lang=es dostępne są również mapy,
profile i opis trasy Camino Vasco del Interior. Kolejna strona z opisem trasy i mapkami:
http://www.geo.euskadi.net/caminosantiago/datos/pdfs/INTEM1.pdf
Załączona poniżej mapa szlaków camino de Santiago prowadzących przez Kraj Basków pochodzi ze strony:
http://www.euskadi.net/r332288/es/contenidos/informacion/infografia_camino_santiago/es_info_cam/interior_es.html , a następna ilustrująca
przebieg szlaku Via de Bayona ze strony http://www.caminosantiagoviadebayona.com/ . Via de Bayona może być
wygodna dla wszystkich tych, którzy lądują na lotnisku w Biaritz, lub przyjeżdżają pociągiem z Paryża do Bayonne i
chcieliby jak najszybciej poczuć smak camino, niezależnie czy dalej pójdą trasą Camino del Norte czy Interior.
Możliwe jest również dotarcie z Bayonne pieszo do San Jaean de Pied jak również Pampluny.
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Legenda stosowanych symboli:
Albergue (schronisko)
Albergue juvenil (schronisko młodzieżowe)
Hotel, hostal, pension
Camping, pole namiotowe
Restauracja, bar (nie zawsze dostaniemy coś gorącego do jedzenia)

@

Sklep
Turismo – informacja turystyczna
Internet
Bank, bankomat
Apteka
Punkt medyczny, przychodnia
Stacja kolejowa, przystanek
Dworzec autobusowy, przystanek komunikacji dalekobieżnej
Port Lotniczy
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Etap 0

Bayonne

-
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Irun 41,2km

Opis trasy został wykonany na podstawie tego co widać przy pomocy Street view na mapie Google. Szczegółowy opis
w j. francuskim wraz z mapkami znajdziesz tu: http://www.aucoeurduchemin.org/spip/spip.php?rubrique142 .
Trasa camino rozpoczyna się od katedry w Bayonne i kieruje się do brzegu rzeki Nive. Dalej szlak prowadzi jej
lewym brzegiem (oznakowanie to naklejone na słupach, znakach itp. żółte naklejki z muszlą na niebieskim tle) aż do
chwili gdy za skrzyżowaniem zobaczysz przekreśloną tablicę z nazwą Bayonne (koniec miasta), na tym skrzyżowaniu
za białym domem szlak skręca w prawo w Rue Dr Voulgre (dalej wzdłuż brzegu rzeki prowadzi szlak Camino Baztanes
do Pampluny, a trzymając się cały czas rzeki można dojść do san Jean de Pied). Idąc tą ulicą przekracza tory kolejowe
na strzeżonym przejeździe, skręca w prawo wzdłuż torów ale oddalając się od nich. Na kolejnym skrzyżowaniu w
prawo w Av du 8 Mai 1945 i skręca w lewo w wąską uliczkę ze znakiem „Nieprzejezdna ulica” na jej końcu po
schodach i dalej prosto ulicą, na pierwszym skrzyżowaniu w lewo w ulicę Chemin Lestanquet, za jej skrętem w prawo
o 90stopni pod autostradą (tunel zamknięty dla pojazdów), po drugiej stronie tunelu jest już Angelet i szlak biegnie
dalej prosto drogą z pasem drzew po środku aż do ronda. Tu skręca w lewo na szosę ze ścieżką rowerową aż do
kolejnego ronda, na którym również skręca w lewo w kierunku autostrady A63 i drogi D203. Znów rondo i tu w
prawo w kierunku „BRINDOS” i droga D203E. Kolejne rondo, na którym skręca w prawo (na słupie duża żółta
strzałka). Dalej wąską asfaltową uliczką między małymi domkami lekko pod górę prowadzi przez pola drogą z
szutrową nawierzchnią. Z lewej żywopłot z prawej ogrodzenie z siatki. W końcu skręca w lewo prawie zawracając, po
chwili dochodzi do zabudowań i szosy. Tu skręca w prawo na szosę. Przez rondo prosto, na następnym w lewo.
Przecina tory kolejowe i wchodzi w las, zwykle przy skrzyżowaniach strzałki na znakach drogowych lub słupach.
Wkrótce znów między parterowymi zabudowaniami. Dochodzi do skrzyżowania z główną ulicą (znak „Stop”) i skręca
w prawo w Rue Luis Mariano aż do ronda, tu w pierwszą w prawo, nad torami kolejowymi, a następnym rondzie w
pierwszą w lewo pod biegnącą górą szosą w Rua des Mouettes. Strzałki na filarach. Po chwili oddala się lekko w
prawo, po lewej równolegle tory kolejowe. Wkrótce tory zasłaniają drzewa, a po prawo przebłyskuje jezioro, droga
przechodzi w ścieżkę, która prowadzi przez las i wychodzi na wąską szosę, tu szlak skręca w prawo na szosę.
Dochodzi do głównej drogi i skręca w lewo. Droga rozdzielona pośrodku czerwonym pasem. Na skrzyżowaniu „Y”
skręca w prawo tą samą drogą. Po kilkuset metrach skręca w prawo w boczną uliczkę. Na jej końcu skręca w lewo w
Rue Tutilena, która w końcu zmienia się w ścieżkę biegnącą brzegiem morza i dochodzi do szosy D810, by po chwili
skręcić w prawo oddalając się od szosy. Przez chwilę po prawej mamy morze po lewej zabudowania. Nie dochodząc
do kościółka skręca w lewo w uliczkę rue Madelaian w Bidart. Przecina szosy D810 i D455 i prowadzi uliczką, która
zmienia się ścieżkę, przecina ulicę Rua Escola i znika na ścieżce między budynkami (strzałka na słupie linii
telefonicznej), później się rozszerza, przecina kolejną ulicę i za chwilę tory kolejowe, po kilkuset metrach tunelem
przechodzi pod autostradą. Dochodzi do zabudowań i skrzyżowania „T”, tu w lewo i zaraz na następnym
skrzyżowaniu w prawo. Dochodzi do szosy D655 i skręca w prawo. Mija skrzyżowanie z szosą D355 i na następnym
skręca w prawo. Na skrzyżowaniu „Y” w prawo, na kolejnym „Y” w lewo, aż w końcu przechodzi w polną drogę.
Potem asfaltową uliczką między zabudowaniami Dorea. Na jej końcu dochodzi do głównej ulicy i skręca w lewo
(drogowskaz „AHETZE”) w Chemin Laharraga na jej końcu skrzyżowanie „T” i skręca w prawo na szosę D855. Na
pierwszym skrzyżowaniu w lewo w wąską drogę ze znakiem „Droga bez przejazdu”, na pierwszym skrzyżowaniu w
prawo w polną drogę, ta dochodzi do szosy i tu skręca w lewo w podrzędną drogę. Ta doprowadza do szosy i szlak
skręca w lewo na D307, by na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w prawo w boczną drogę Chemin de Chantaco w
Saint Jean de Luz, mijamy pojedyncze domy i częściowo teren zalesiony. Ulica kończy się na skrzyżowaniu z szosą
D918. Szlak skręca w prawo i prowadzi szosą przez groblę i pod wiaduktem drogowym, za nim przechodzi na lewą
stronę szosy i dalej ścieżką spacerową wzdłuż rzeki i szosy aż do mostu w samym centrum Saint Jean de Luz i prawie
przy brzegu zatoki Biskajskiej. Tu skręca w lewo na most drogowy D810 i prosto Av. Genevieve Antonios de Gaulle,
po lewo biegną tory kolejowe. Cały czas prosto i szlak opuszcza miasto, mija po lewo supermarket Leclerc w kierunku
Hendaye aż do ronda, przed którym skręca w prawo skos i za rondem prowadzi równoległą do szosy ulicą w stronę
kościoła St. Vincent w Urrugne. Dalej prosto tą samą ulicą, która znów doprowadza do szosy D810 i po chwili w lewo
w boczną uliczkę Vieille Route d’Espagna, która wyprowadza z miasteczka i dalej prowadzi przez pola, potem jakaś
wieś i w końcu dociera do lokalnej szosy. Tu skręca w prawo i po kilkudziesięciu metrach w lewo w asfaltową szeroką
ścieżkę przez łąkę, na pierwszym rozwidleniu w prawo, na drugim w lewo, potem może być grząsko i na
skrzyżowaniu „T” w lewo i na następnym też. Na rozwidleniu „Y” w prawo i dochodzi do szosy D810 przy przystanku
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autobusowym, skręca w lewo i zaraz w prawo w D658 w kierunku Kempingu w Hendaye. Na skrzyżowaniu skręca w
lewo (naprzeciw charakterystyczna
niska czerwona bramka wjazdowa na
teren prywatny – w głębi wśród drzew
zabudowania i na ogrodzeniu niebieska
tabliczka wskazująca miejsce biwakowe
z napisem Orio). Droga bardzo kręta
prowadzi przez teren pagórkowaty łąki i
z pola uprawne. Tuż przed tablicą z
nazwą „HENDAYE” skręca ostro w lewo
na gruntową drogę, po kilkuset metrach
na skrzyżowaniu z drogą asfaltową
skręca w lewo. Widać już zabudowania
miasta i w głębi zatokę, zaraz potem w
pierwszą w prawo, zaczynają się
pierwsze zabudowania, w końcu
dochodzi do szosy D358 i skręca w lewo,
na pierwszym rondzie w prawo w
kierunku „CENTRE VILLE”, na następnym
rondzie w lewo w Rue de Santiago. Na
kolejnym rondzie prosto tą samą ulicą,
która kończy swój bieg na kolejnym
rondzie. Tu w prawo i po chwili w lewo
na most Santiago. Na moście granica
francusko-hiszpańska i koniec etapu.
W Biaritz i w Angelet są
schroniska młodzieżowe czynne od
połowy kwietnia do końca września,
nocleg ze śniadaniem i pościelą w
pokoju 2-4 osobowym ok. 21 euro!

Mapa etapu z http://www.caminosantiagoviadebayona.com/Etapas/Etapa1/tabid/378/language/es-ES/Default.aspx
Bayonne
@
do Bidart
8,8km
Nocleg: Véronique : tel. 6 873045 15 dla 4 - 6 osób : 1/2 pension 25 € veronique.miramon@sfr.fr
Isabelle : +336 22 11 32 54
isabelletrotta@gmail.com 3- 4 miejsca ze śniadaniem i kolacją : 25 à 30 €/pers. mieści
się przy trasie camino gdy ta skręca w ul. rue du Dr Voulgre.
Dom Diecezjalny: Uwaga: niezbędna jest rezerwacja; Avenue Jean Darrigrand 10. Tel. 5 59 58 47 47 /5 59 58 47
47 Cena dla pielgrzymów (w tym śniadanie): 21€ za 1 os, 26€ dla 2 os ; obowiązkowo credencial
Możliwość posiłku od poniedziałku do piątku. Położony 2 km od katedry (w dzielnicy uniwersyteckiej). Czynny od
poniedziałku do soboty od 8 rano do południa i od 14.00 do 20.00 , zamknięty w niedziele i święta . Dojazd
autobusem miejskim linii U lub pociągiem linią 4 lub 8 lub statkiem rzecznym (na Nive ).
W katedrze w Bayonne, od dyżurującego przedstawiciela Association des Amis du Chemin de SaintJacquesdes Pyrénées-Atlantiques można otrzymać credencial (carnet de pèlerin) w okresie 10 kwietnia do 30
września od poniedziałku do soboty od 9.00 do 12.00 i 15.00 do 18.00 z wyjątkiem dni świątecznych.
Bidart
Saint Jaen de Luz

@

do Saint Jaen de Luz

@

do Urrugne
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Urrugne
@
do Hendaye
8,2km
Nocleg: Gîte pelerine; przy Jean Fourcade, 5; 50m od kościoła. Całoroczne otwarte od 15.00, 3 miejsca po 12 euro.
Obowiązkowo credencial. Tel. Bertrand : 5 59 54 33 18 /6 31 68 81 17 ; Jean-Pierre : 6 30 49 70 54
Hendaye
@
do Irun
1,5km
Nocleg: Monasterio Sagrada Familia przy Jaitzubia w Hondarribia, 164; Tel. 943 64 19 73; W klasztorze Karmelitów
Bosych, posiada 3 pokoje z łóżkami. Otwarte dla wszystkich, którzy pragną się modlić w atmosferze ciszy i
uczestniczyć we wspólnej liturgii.
Albergue de peregrinos en Hendaya; Rue de la Fontaine. Tel. +33 (0)5 59 20 43 80 / + 33 (0)6 11 50 00 35 Czynne
od 16-tej; 12 miejsc, Cena 20 euro.
Irun
@
do Gurutze
7,1km
Nocleg: Hospital de Peregrinos de Irun przy calle Lucas de Berroa nº 18 -1 piętro na prawo i 2-gie na lewo,
prowadzony przez wolontariuszy ze stowarzyszenia Asociación De Amigos De Los Caminos De Santiago De
Guipúzcoa, którzy zapewniają bardzo miłą i gościnną atmosferę. Czynne od Wielkanocy do końca września. Otwarte
od 16-tej do 22-ej. Tel. 943624185. Oferuje 26 miejsc w 7 pokojach na dwóch piętrach. Kuchnia z kuchenką
mikrofalową, salon wypoczynkowy, można dostać credencial i muszlę. Rano śniadanie – donativo, pobyt w albergue
donativo. Trzeba wyjść do 8-mej rano.
Albergue Martindozenea - Avda. Elizatxo, Nº 18 - T. 943 62 10 42 - Albergue@Irun.Org; Cena zależy od sezonu i
różni się w zależności od wieku, średnio 20 euro ze śniadaniem bez pościeli i ręczników!
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22 km

Trasa etapu wg jednego przewodnika rozpoczyna się na moście Santiago przerzuconym przez rzekę Bidaosa,
która oddziela Francję od Hiszpanii. Za rzeką schodzimy w lewo
chodnikiem który prowadzi do Paseo Real Unión, dalej ulicą
Santiago, która prowadzi do kościoła Nuestra Señora del Juncal i
dalej do Plaza de San Juan Harria (tu rozpoczyna się szlak wg
innego przewodnika – różnica 1,5km), dalej ulicą c. Mayor i
następnie Camino Real de Postas. Na skrzyżowaniu z c. Fueros
następuje rozdzielenie z Camino del Norte. Trasa biegnie cały
czas prosto do końca c. Mayor, która przechodzi w c. Artaleku aż
do ronda (po prawo stacja benzynowa Shell), dalej Av. Elizatxo
po prawo mijamy Casa del Barón de Ona, w którym mieści się
albergue miejskie. Dalej mija po prawo duży budynek z napisem
La Salle i za nim skręca w lewo w c. Belitz, przechodzi nad
autostradą i jest poza miastem. Prowadzi prosto, mija
skrzyżowanie i na kolejnym skręca w lewo (jest strzałka na
słupku i tabliczki szlaku turystycznego). Trasa prowadzi
utwardzoną drogą by po około 1,5km skręcić na polną ścieżkę w
prawo w kierunku zabudowań. Szlak prowadzi równolegle do
strumienia. Po ok. 800m szlak wychodzi w prawo na szosę GI3452. Po około 500m skręca w lewo na betonową drogę, którą
idąc mija sie duży plac z samochodami przeznaczonych do
złomowania. Dochodzi do ronda w miejscowości Gurutze na
wysokości hotelu-restauracji. Skręca w lewo na szosę (po jej
prawej stronie przystanek autobusowy, a na murku strzałki) i za
pierwszym budynkiem po prawej stronie skręca w prawo (szlak
turystyczny biało-żółty). Szlak prowadzi w dół do doliny, potem
w górę do miejscowości Oiartzum (ok. 2km). Przecina szosę ulicą
Donibane w kierunku centrum miasteczka (Ayuntamiento,
turismo). Centrum opuszcza ulicą Manuel Lekuona Hiribidea,
później skręca w lewo w Makutso Bidea. Przechodzi most i na
rondzie skręca w prawo w Ozentzio Kalea i na skrzyżowaniu „Y”
skręca w prawo i opuszcza miasteczko. Szlak prowadzi ścieżką
raz kamienistą, raz trawiastą. W okolicy kaplicy Santa Engrazia
zbliża się do szosy ale jej nie przekracza, czasem biegnie
zygzakiem, mija agro turismo Añarre Zarra i prowadzi ścieżką
przez las bukowy, a potem zboczem w dół (ślisko podczas
opadów). Zaczyna się wspinanie do kaplicy Santiagomedi. Mija
Frantxilla rural by skręcić w lewo w Landarbaso Bidea za drugim
gospodarstwem skręca w prawo, a za kolejnym po lewej stronie
skręca w lewo w ścieżkę biegnącą przez las, która doprowadza
do drogi, tu w prawo, a na rozwidleniu w lewo i przez
skrzyżowanie prosto. Dochodzi do kaplicy. Tu znajduje się źródło
wody. Dalej szlak prowadzi do miasteczka Astigarraga. Tu
dochodzi do szosy biegnącej do San Sebastian i skręca w lewo w
kierunku centrum. Na drugim rondzie w drugą ulicę w lewo (za
budynkami z napisem „TDN”) w ulicę Oialume Bidea.
Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
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Przy restauracji Sagardotegia w prawo i koło Sidras Zelaia w
lewo. Przez kolejne 3 ronda prosto, na czwartym w lewo, a na
kolejnym w prawo na most. Przecina tory kolejowe w pobliżu stacji
kolejowej i w prawo w ulicę Kardaberaz Kalea. Mija Ayuntamiento.
Skręca w lewo w ulicę Lizeaga Kalea i w lewo w Elizatxo Auz, przed
torami w prawo, potem w lewo przecina szosę GI-131, tory kolejowe i
w prawo równolegle do torów aż do stacji kolejowej w Hernani, gdzie
kończy się etap.
Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Irún
@
do Gurutze
7,1km
Nocleg: Hospital de Peregrinos de Irun przy calle Lucas de Berroa nº 18 -1 piętro na prawo i 2 na lewo, prowadzony
przez wolontariuszy ze stowarzyszenia Asociación De Amigos De Los Caminos De Santiago De Guipúzcoa, którzy
zapewniają bardzo miłą i gościnną atmosferę. Czynne od Wielkanocy do końca września. Otwarte od 16-tej do 22-ej.
Tel. 943624185. Oferuje 26 miejsc w 7 pokojach na dwóch piętrach. Kuchnia z kuchenką mikrofalową, salon
wypoczynkowy, można dostać credencial i muszlę. Rano śniadanie – donativo, pobyt w albergue donativo. Trzeba
wyjść do 8-mej rano.
Pierwsza wzmianka o Irun pojawia się w Carta Puebla w 1203r. Kaplica Santa Elena, położona w pobliżu Starego
Miasta, jest miejscem kultu od 20-tu wieków w jej wnętrzu odkryto pozostałości po świątyni rzymskiej i nekropolii z
czasów rzymskich. Obecnie małe muzeum. Kościół parafialny Nuestra Seńora del Juncal z XVI w.styl gotyk baskijski z
barokowym ołtarzem i figurą Matki Boskiej z Juncal (rzeźba z XII w. prawdopodobnie najstarsza w Gupizkoa).
Gurutze

do Oiratzun

2km

Oiratzun
@
do Santiagomendi
9,5km
W okolicy jaskinia z okresu paleolitycznego oraz śladami człowieka z Epoki Żelaza. Wydobycie i przetwórstwo żelaza
już w okresie średniowiecza. Alfons XI nadał specjalne prawa miejscowym kowalom w 1328r. Kościół parafialny San
Esteban z XVI w. gotyk. W centrum na plaza de Elizalde Casa Consistorial i kaplica San Juan z XVI w. Wieża Pagoaga.
Santiagomendi
do Astigarraga 2,6km
Nocleg: Albergue Juvevenil de Santiagomendi, usytuowane obok kaplicy. Ponieważ często przebywają tam grupy
(szczególnie w weekendy) trzeba dzwonić na tel. 678914503 / 943335064 (jeśli zamknięte na 610849345).
Całoroczne, otwarte 10-ta-12-ta i 18-ta-20-ta. 18 miejsc po 10 euro. W okolicy bar i sklep.
Uważa się, że kaplica pochodzi z okresu średniowiecza, charakterystyczna alabastrowa rzeźba Santiago.
Wyremontowana w 1950r. autentyczny pozostał jedynie ołtarz. Odgrywa ważną rolę na królewskim szlaku
jakubowym prowadzącym do Kastylii.
Astigarraga
do Hernani
3,3km
Można znaleźć ślady z Epoki Żelaza. Kościół parafialny Nuestra Seńora de Aunción z XIII w., później przebudowywany.
Hernani
do Urnieta
2,7km
Nocleg: Pension Zinkoenea calle Nagusia, 57, tel. 943552080 / 670390897.
Uważa się, że prawa miejskie posiada od XIII w. W historycznym centrum kościół parafialny San Juan Bautista. Z
połowy XVI w. jest jednym najstarszych w prowincji. Na planie łacińskiego krzyża o barokowej fasadzie. W ołtarzu
wyróżnia się Sanktuarium Miłosierdzia z XVI w.
Z Hernani do Zegama można dojść dwoma wariantami szlaku, jeden prowadzi przez Tolosa doliną rzeki Oria, a drugi
przez Bidania leśnymi ścieżkami przez spore wzniesienia i z dala od ludzi.
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Rozpoczyna się przed Ayuntamiento w Hernani przechodząc pod arkadami w ulicę Lizeaga, potem w drugą w
lewo Elizatxo Auz w kierunku szosy. Przed szosą skręca w lewo w wąską równoległą do szosy betonową ścieżkę
wśród bujnej zieleni, która doprowadza do tunelu pod szosą (strzałka), przechodzi tunel i na pierwszym skrzyżowaniu
w lewo, tunelem pod torami kolejowymi, na kolejnym po przejściu
strumienia w prawo. Dalej prowadzi wąską betonową ścieżką
wzdłuż torów kolejowych, które są po prawo, po kilkuset metrach
jeden wariant odbija w lewo na szutrową ścieżkę, a drugi prowadzi
dalej tą samą ścieżką wzdłuż torów. Wkrótce ścieżka zmienia się w
szerszą asfaltową szosę i dochodzi do Urmieta i mija stację
kolejową i po prawej miasteczko. Szlak prowadzi dalej wzdłuż
torów. Po prawo hale, garaże – szlak prowadzi przez tzw. Poligono
Industrial. W końcu szosa skręca w prawo przechodzi nad torami
(tory biegną w tunelu) i skręca w lewo. Trochę kręcenia, najpierw
parking ciężarówek, potem ulica z halami po lewo (z napisem
Ferrocal), na rondzie w lewo aby znów znaleźć się po lewej stronie
torów. Na skrzyżowaniu w lewo pod górę i za chwilę w prawo
równolegle do ulicy, którą szliśmy. Szlak dochodzi do Ayuntamiento
w Andoain. W miasteczku jest albergue dla pielgrzymów. Przed
kościołem San Martín de Tours skręca w lewo w ulicę Kale Nagusia,
w prawo na kładkę dla pieszych nad rzeką, w lewo w ulicę Zumea,
po lewo kaplica Santa Cruz. Prosto ulicą Txitibar, przez rondo
prosto. Szlak prowadzi między torami kolejowymi a rzeką Oria. Na
skrzyżowaniu „T” skręca w prawo, przecina rzekę, tunelem pod
autostradą A-15 i dalej prosto szosą GI-3610 w kierunku Aduna. Na
skrzyżowaniu gdzie szosa do Aduna skręca w prawo, prowadzi
prosto (drogowskaz „Villabona 1”). Znów zbliża się do rzeki Oria i
dochodzi do centrum Villabona ale nie przekracza rzeki, przed
mostem skręca w prawo wzdłuż jej biegu. Teraz prowadzi wąską
asfaltową drogą, po prawo blisko tory kolejowe, po lewo rzeka. Na
chwilę przekracza tory na przejeździe kolejowym by po kilkuset
metrach tunelem wrócić na drugą stronę i biec brzegiem rzeki aż do
miejsca gdzie strzałka na słupie nakazuje skręcić w prawo do tunelu
pod torami i skręt w lewo, dociera do szosy na wprost przejścia dla
pieszych, po przeciwnej stronie strzałka na płocie nakazuje skręt w
lewo i wprowadza do miasteczka Anoeta. Chwilowo tory i rzeka są
po lewo. Na skrzyżowaniu, za dwupiętrowym domem po lewo,
skręca w lewo i przechodzi tunelem na drugą stronę torów. Za
torami skręca w prawo. Dalej szosą GI-3650 między halami a torami,
na wysokości skrzyżowania (drogowskaz wskazuje w prawo
„Hernialde 3”) idąc szosą w kierunku wskazywanym przez
drogowskaz natrafimy na albergue de Zuloaga Txiki (jest to albergue
prywatne, więc ceny są wyższe), a idąc prosto szosą między rzeką a
torami po 1,5km dojdziemy do centrum Tolosy. W Tolosie nie ma
albergue.
Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
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Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Hernani

do Urnieta

2,7km

Urnieta

do Andoain

4,3km

Andoain
@
do Villabona
5,4km
Nocleg: Albergue de peregrinos na calle Gabriel Aresti,15. Klucz w policji municipal tel. 943590409. Obsługują
woluntariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Camino Gupizkoa. Całoroczne. 8 miejsc na pojedynczych łóżkach w jednej
sali. Donativo. Pierwszy pielgrzym pobiera klucz i otwiera. Brak kuchni.
Villabona

do Anoeta

3km

Anoeta

do Tolosa

3,9km

Tolosa
@
do Alegia
5,5km
Nocleg: Albergue Zuloaga Txiki położone przy szosie GI-3412 1,5km przed Tolosa, prywatne. Tel.
943650036/943651609 (restauracja); www.zuloagatxiki.com. Gdy zamknięte właściciele mieszkają obok. Całoroczne.
5,70 euro dla <26 lat, 7,40 euro dla starszych, śniadanie około 2 euro, można też zjeść obiad i kolację. 30 miejsc na
łóżkach piętrowych w (2x6, 1x8, 1x10), można rezerwować. Pościel za 3,75 euro.
Jeden z ośrodków ważnych w średniowieczu w Guipuscoa. Warto zobaczyć: Palacio de los Idiakez (XVII w.),
Ayuntamiento (XVII w.), kościół Santa María (XVI-XVII w.).
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Bidania

28km

Trasa ta, nazywana Camino de Saiatz, prowadzi przez przepiękne pejzaże centrum Gupizkoa, o dużej różnicy
wysokości n.p.m. między szczytami Andatza i Ernio. Region ten
nazywa się Alcadia Mayor de Saiatz. Wybierając ten wariant trasy,
musisz wiedzieć, że od Zubieta prowadzi ona leśnymi ścieżkami po
górach i nie przecina żadnej miejscowości aż do Bidania! Podobnie
następnego dnia. Nie mam pojęcia jakie jest jej oznakowanie (na
pewno oznakowanie jest ale jak dokładne? Szczególnie na leśnych
ścieżkach), jeśli więc okaże się ono niedostateczne, to lepiej wycofać
się i iść trasą oficjalną. Opis trasy w j. hiszpańskim jest też dla mnie
zbyt zawiły dlatego napisałem tylko to czego jestem pewny.
Trasa zaczyna się na starej części miasta, skręca w prawo i przecina
szosę GI-131 i prowadzi przez dzielnicę Santa Barbara stąd prowadzi
wiejską drogą przez osadę Agirre, dalej ścieżką kilkadziesiąt metrów
asfaltową pnie się pod górę aż do cmentarza w Lasarte Oria, dalej
szosą w dół, pod szosą N-1 do Kościoła San Pedro i przecina
miasteczko. Dalej wzdłuż rzeki Oria prowadzi do osiedla Zubieta gdzie
jest kościół Santiago. Wychodzi z Zubieta i dalej prowadzi leśnymi
drogami pod górę, by pokonać różnicę ponad 400m wysokości.
Krótkie zejście do Venta Zarate betonową ścieżką, do osady Saskarate
prowadzi droga wiejska, a stąd asfaltową drogą obchodząc 2 kolejne
wzgórza potem zaczyna się podchodzenie by pokonać kolejne 400m
różnicy wysokości przecinając szosę GI-2631. W połowie wzniesienia
mija kaplicę San Juan i źródło wody. Ze szczytu Zelatun (800m n.p.m.)
już w dół aż do centrum Bidania/Bidegoian.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”

Mapa etapu „Los Caminos del Norte a Santiago”
Hernani

do

Lasarte-Oria

4,1km

Lasarte-Oria

do

Zubieta

1,4km

Zubieta

do

Bidania

22,9km

Bidania/ Bidegoian

do

Ormaiztegi

21km
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Szlak tego etapu w znacznej części prowadzi ścieżką rowerową równoległą do szosy GI-2131. Przez Tolosę
równolegle do biegu rzeki szosą GI-2634 w kierunku autostrady, by skręcić za miastem w lewo na most na rzece Oria,
pod wiaduktem autostrady i w prawo na czerwoną ścieżkę rowerową
wzdłuż szosy GI-2131. Szybko po prawo pojawia się rzeka, pod torami
kolejowymi, po chwili na drugą stronę rzeki i znów ścieżka rowerowa i
miejscowość Alegia (5km etapu) obok kaplicy Santo Cristo i placu z
Ayuntamiento. Za miastem powrót na ścieżkę rowerowa tej samej
szosy do kolejnego miasteczka Ikaztegieta (7km etapu). Na jego końcu
pod wiaduktem autostrady i przez rzekę dalej szosą. Po kilkuset
metrach sytuacja się powtarza. Mija kolejne miasteczko Legorreta
(10km etapu) obok krzyża z Pasją Męki Pańskiej i Oriar. Sytuacja
powtarza się w Itsasondo (13km etapu). Jednak za tym miasteczkiem
szlak odbija w prawo na szosę GI-4761 (drogowskaz „ORDIZIA 1”) bez
ścieżki rowerowej. Przechodzi obok kaplicy San Juan de Letrán (14km)
i mija miasteczko Ordizia (15km etapu), potem Avenidą de Navarra w
Beasain (18km) obok domu Dolarea z XVI w, a po drugiej stronie rzeki
Palacio de Yarza o Igartza. Miasteczko Beasain przechodzi w Antziar.
Na granicy tych miasteczek szlak skręca w lewo w kierunku
autostrady, przechodzi pod autostradą, mija ogromną halę z napisem
„ArcelorMittal”, przechodzi nad autostradą A-1 i zaraz potem skręca
w prawo by prowadzić równolegle do A-1, szosą GI-3560 w kierunku
marketu Carrefour i dalej Lidl. Na drugim rondzie skręca lekko w
prawo tak jak pokazuje drogowskaz „ZEGAMA 8”, pod wiaduktem A-1
i po chwili mija kaplicę San Inazio. Po lewej stronie szosy pojawia się
ścieżka odgrodzona drewnianą barierką od szosy. Na rondzie skręca w
lewo do miasteczka Segura opuszczając szosę do Zegama. Przechodzi
przez jego centrum (bary i sklepy) i opuszczając wraca na rondzie na
lokalną szosę GI-2637 do Zegama już bez chodnika, która doprowadza
do Zegama z albergue przy obiekcie sportowym.
Z Segura można iść przez Zerain jako alternatywny wariant. Gdzie jest
prywatne albergue.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”

Mapa etapu „Los Caminos del Norte a Santiago”
Tolosa

@

Alegia
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Legorreta

do Ordizia

4,3km

Ordizia

do Beasain

2,7km

Beasain
@
do Olaberria
4,0km
Nocleg: Hospital de Peregrinos de Besain znajduje się w kompleksie Conjunto Monumental de Igartza, przy
Nafarroa Etorbidea, 57, obsługują woluntariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Camino Gupizkoa. Całoroczne, 20
miejsc na pojedynczych łóżkach w dwóch pokojach. Donativo, otwarte 15-22. Jest kuchnia.
Olaberria

do Idiazabal

4,0km

Idiazabal

do Segura

3,2km

do Zegama

5,5km

Segura

do Zerain

1,8km

Zerain
do Zegama
7,3km
Nocleg: Albergue Harizti Erdi przy Erriko plaza, prywatne, tel.943801505. Całoroczne, cena 10 euro, 44 miejsca na
łóżkach piętrowych, możliwa rezerwacja, otwarte 10.30-13.30 i 15.30-18.30. ok. 1,5km od trasy camino.
Zegama
@
do San Adrián 6,8km
Nocleg: Albergue de Zegama w obiekcie sportowym, tel. do turismo 943802187 lub do Herriko Ostatua 943801051,
klucz w turismo. Całoroczne, 30 miejsc (10 na materacach) w jednej Sali. Darmowe. Jest ciepła woda i toalety.
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34,3km

Z Bidania szlak wychodzi na szosę GI-2634 do Tolosy, potem skręca w lewo na ścieżkę prowadzącą na
wzgórze Bidania, która doprowadza do szosy GI-3042 prowadzącej do osiedla Argisain de Albiztur. Do osiedla nie
dochodzi! (Wg mnie iść cały czas GI-2634 do skrzyżowania po prawo
biały budynek z czerwonym dachem z napisem Santuxtu, a na nim
tabliczka ze strzałką). Na skrzyżowaniu szosy GI-2634 z GI-3720
prowadzącej do Santa Marina i Beizama jest strzałka wskazująca
szlak camino w tym kierunku. Po kilkuset metrach na skrzyżowaniu
„Y” w lewo w kierunku Santa Marina wąską, krętą szosą GI-3042
(tak wąską, że 2 samochody osobowe mają problem żeby się
wyminąć). Przed wsią mija tartak, a las się przerzedza. W Santa
Marina, przy kościele kończy się szosa i dalej leśnymi ścieżkami pod
górę. Ok. 100m przed kościołem odbija w prawo ścieżka z tablicą
wskazującą „Larrañaga” i to może być właściwa ścieżka? Teraz cały
czas przez las początkowo pod górę, a po osiągnięciu szczytu
Murumendi w dół do Mandubia, mijając po drodze źródło wody,
zabudowania osady Larrarte, Otegi i kaplicę San Gregorio, gdzie
szlak przecina szosę GI-2635. Dalej prowadzi równolegle do tej szosy
aż do Ormaiztegi (sklepy, bary). Stąd równolegle do szosy GI-3540
do Mutiloa i dalej do Zerain GI-3262. Tu mija piękny kościół San
Blas. Z Zerain do Segura gdzie łączy się z szlakiem opisanym w etapie
3a. Jest chyba wariant prowadzący z Zerain do Zegama?

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”

Mapa etapu „Los Caminos del Norte a Santiago”
Bidania

do Ormaiztegi
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Ormaiztegi

do Multiloa

4,1km

Multiloa

do Zerain

1,9km

Zerain
do Zegama
7,3km
Nocleg: Albergue Harizti Erdi przy Erriko plaza, prywatne, tel.943801505. Całoroczne, cena 10 euro, 44 miejsca na
łóżkach piętrowych, możliwa rezerwacja, otwarte 10.30-13.30 i 15.30-18.30. ok. 1,5km od trasy camino.
Zegama
@
do San Adrián 6,8km
Nocleg: Albergue de Zegama w obiekcie sportowym, tel. do turismo 943802187 lub do Herriko Ostatua Tel.
943801051, klucz w turismo. Całoroczne, 30 miejsc (10 na materacach) w jednej Sali. Darmowe. Jest ciepła woda i
toalety.
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Trasa etapu rozpoczyna się przy kościele San Martin de Zegama. Dalej prowadzi szosą GI-2637 (ponad
kilometr przez miasto) w kierunku Puerto de Otzaurte i przechodzi obok
źródła wody pitnej. Na końcu miasteczka skręca w prawo przed
dwupiętrowym żółto-kanarkowym domem i słupem z transformatorem
(1,7km) na cementową ścieżkę pod górę przez las (ok. 800m różnicy
poziomu na 5-6km!) , doprowadza do zabudowań wiejskich i kaplicy
Nuestra Seniora de Las Neves (3,2km) po prawej stronie. Dalej prowadzi
przez las, w końcu szlak skręca w prawo na leśną ścieżkę i dochodzi do
kaplicy Sancti Espíritu (6,6km). Dalej kamienistą ścieżką do naturalnego
tunelu Túnel de San Adrián (7,5km). W jego wnętrzu znajduje się kaplica
San Adrián. Było tam również refugio dla pielgrzymów ale aktualnie jest
w remoncie. Szlak prowadzi średniowiecznym traktem prowadzącym
przez tunel na szczyt „collado de Lezearan o de la Horca” o wysokości
1150 m (9,0km). Mija granicę między prowincjami. Odtąd prowadzi
przez Alava. Dalej w dół ścieżkami leśnymi, a później utwardzoną drogą
przez las, który kończy się przed Zalduondo (15km). Przed samym
Pueblo po lewo kamienny krzyż na wzgórzu. W Pueblo skręca w prawo drogowskaz „AGURAIN/SALVATIERRA”. Za Pueblo otwarta równina z
polami uprawnymi. Szlak prowadzi lokalną szosą A-3018 i w oddali widać
pasmo gór. Przed wsią Erdonana prowadzi dróżka prawo do kaplicy San
Millan (16,5km) biały budynek z czerwonym dachem 50m na prawo od
szosy, potem przecina wieś. Za wsią na skrzyżowaniu skręca w lewo w
lokalną drogę A-3016- drogowskaz „SALVATIERRA 1” (po prawo liczne
baterie słoneczne). Po 1km wchodzi do miasta.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”

Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Zegama
San Adrián

@

Zalduondo

do San Adrián
do Zalduondo

6,8km
9,3km

do Agurain

5,9km

Agurain/Salvatierra
do Alegria-Dulantzi
14km
Nocleg: Albergue Aniturri –hostal przy calle Aniturri, Tel. 945312535 – Vicente Brinas.
Albergue Claretianos – hostal, Pension José Mari, c. Mayor, 69, tel. 945-30-00-42. (15 euro). Hostel Joy c/Ronzapils
Tel.635711173 / 620532036. 4euro?
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Vitoria-Gasteiz

25km

Szlak rozpoczyna się na ulicy Fueros Kalea, na witrynie banku Santander naklejony znak szlaku i żółta strzałka
wskazująca kierunek. Po wyjściu z miasta przez dwa ronda prosto. Na trzecim w lewo w kierunku bazy transportowej
DHL, przed bazą na rondzie w pierwszą w prawo (strzałka na latarni), za ostatnim obiektem po lewej stronie skręca w
lewo w kierunku autostrady, pod jej wiaduktem i dalej szutrową drogą przez pola do pierwszego Puebla Gazeo
(Sarra). Tu skręca w lewo i prowadzi asfaltową szosą A-4111, po kilkuset metrach skręca w prawo w wąską asfaltową
szosę. Doprowadza ona do Puebla Ezkerekotxa, tu kilkadziesiąt
metrów za kościołem skręca w lewo w asfaltową drogę, która za
miejscowością zmienia się w szutrową i prowadzi początkowa przez
pola, a później przez las i znów pola, po lewo biegną tory kolejowe.
Po jakimś czasie zmienia się nawierzchnia na asfaltową lub
cementową, przy kładce przez tory skręca w prawo. Droga ta
doprowadza do szosy A-3140 i przecina ją na wprost. Po kilkuset
metrach skręca w prawo w szutrową drogę przez pola oddalając się
od widocznego po lewo miasteczka Alegria-Dulantzi. Prawie na
każdym skrzyżowaniu żółty słupek z naklejoną niebieską strzałką
wskazujący drogę. Na skrzyżowaniu skręca w prawo (żółty słupek i
żółta strzałka na słupie sieci energetycznej). Po chwili mija kaplicę
Santuario de Estíbaliz, przechodzi nad torami i wchodzi do Elburgo.
W Pueblo przecina szosę i prowadzi w kierunku kościoła, który
zostawia po prawej stronie i wychodzi z Pueblo. Na pierwszym
rozwidleniu dróg w prawo. Droga z asfaltowej przechodzi w
szutrową i biegnie przez pola. Na kolejnym rozwidleniu w prawo. Na
skrzyżowaniu „T” w lewo i pojawiają się zabudowania Villafranca, tu
w prawo i lokalną szosą do Argandona. Tu przed kościołem na
chwilę na szosę A-4107 w lewo do ronda i prosto asfaltową drogą,
która po kilkuset metrach dochodzi na rondzie do szosy, tu w prawo
na szosę A-132.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Mija tablicę z nazwą Askartza, miejscowość pozostaje po prawej
stronie, a szlak na skrzyżowaniu skręca w lewo w na szosę A-2130
drogowskaz „5 VITORIA-GASTEIZ” i „El Salvador” i po kilkuset
metrach przed pierwszym zabudowaniem skręca w prawo na polną
drogę.
Chwilę później po prawej stronie pojawia się sportowe lotnisko, a w
oddali widać już pierwsze bloki miasta. Na skrzyżowaniu „T” skręca
w lewo na lokalną szosę i prowadzi do Puebla Arcata. Za Puebo
skręca w prawo w polną drogę. Wspina się na wzgórze, z którego
widać osiedle mieszkaniowe, a ścieżkę przegradza ogrodzenie.
Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
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Budowa osiedla zrujnowała dotychczasową trasę, brak oznakowania, ogrodzenia. Zaczyna się problem, bo w mieście
też nie widzę oznakowania. Można próbować przecisnąć się przez ogrodzenie, dojść do pierwszej ulicy, skręcić w
prawo, na pierwszym skrzyżowaniu w prawo (rondo), przejść pod torami kolejowymi, na rondzie w drugą w prawo,
dojść do skrzyżowania „T” z szosą i skręcić w lewo w ulicę równoległą do szosy z chodnikiem z ławeczkami i
obsadzoną drzewami między jezdniami, chwilę później po prawej będzie stacja benzynowa „Repsol” cały czas prosto
ok. 2km ulicą Santiago Hiribidea, (od jej ok. połowy prowadzi szlak). Wszystkie ronda i skrzyżowania przechodzimy
prosto. Na końcu widać już wieżę kościoła San Miguel. Jesteśmy w centrum miasta. Do katedry Santa Maria i
Ayuntamiento mamy ok. 500m w prawo od kościoła San Miguel. Należy poszukać turismo (na lewo od kościoła San
Miguel, tuż za Plaza Espana) aby dostać plan miasta i dowiedzieć się jak się z niego wydostać następnego dnia!
Agurain/Salvatierra

do Alegria-Dulantzi

14km

Alegria-Dulantzi
@
do Elburgo
1,0km
Nocleg: albergue de peregrinos przy calle Ronzapil, tel. 635711173/620532036; www.tullonium.blogspot.com, jeśli
zamknięte dzwonić pod w/w nr telefonu. Całoroczne, 8 miejsc, 4 euro, otwarte 13-22. Brak kuchni. Oddalone od
trasy camino o ok. 1,5km.
Elburgo
do Monasterio de Estíbaliz
3km
Monasterio de Estíbaliz
do Vitoria-Gasteiz
800 metrów od trasy camino. Nocleg w klasztorze. Całoroczne. Donativo. Tel. 945-29-30-88.

10km

Vitoria-Gasteiz
@
do Armentia
2,7km
Nocleg: Albergue de la Catedral przy calle Cuchilleria, 87, tel. 945275955, www.alberguecatedral.com należy do
Fundacji Katedry Santa Maria. Otwarte 15 listopada 2012r. Całoroczne, 10 euro z pościelą, 88 miejsc, możliwość
rezerwacji. Recepcja czynna od 18-tej trzeba więc awizować wcześniejsze przyjście. Jest kuchnia i sala z telewizorem.
Albergue juvenil Carlos Abaitua. C. Escultor Isaac Diez, s/n. Całoroczne. 18,5 euro ze śniadaniem. Tel. 945-14-81-00.
Warto zobaczyć: Vitoria stolica Kraju Basków i prowincji Alava, ok. ćwierć milionowe miasto, założone zostało przez
króla Wizygotów w 581r. na fundamentach miasta z czasów rzymskich. Sancho VI Mądry – król Nawarry w 1181
założył miasto Nowa Victoria, a w 1199 Alofons VIII król Kastylii po oblężeniu dołączył je do swego królestwa. W 1431
otrzymało prawa miejskie. W bitwie pod Vitorią 1813r. Wellington pokonał wojska francuskie. W jej wyniku Francuzi
opuścili Hiszpanię.
Katedra Santa Maria w stylu gotyckim z XIV w., znajduje się na szczycie wzgórza.
Katedra Nowa neogotycka z początków XX w.
XIV wieczne kościoły: San Miguel z ogromnym barokowym ołtarzem, San Vicente i San Pedro w stylu renesansowym
ufundowane przez bogatych kupców.
Palacio de Escoriaza-Esquibel XVI wieczny renesansowy pałac z patio w stylu plateresco.
Plaza de la Virgen z pomnikiem upamiętniającym zwycięstwo nad Francuzami i ciekawymi starymi budynkami.
Plaza de Espana z klasycystycznym zespołem architektonicznym i ratuszem z XVIII w.
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Puebla de Argazón-Argantzun

19km

Etap zaczyna się od katedry i prowadzi przez Plaza Espana, obok miejskiego turismo, w stronę pięknej
katedry nowej (El Catedral Nueva), prowadzi przez park z lewej strony
katedry, z parku obok muzeum wychodzi na ulicę 1 Portal de Castilla
Kalea, na jej końcu skwer po prawo, rondo na wprost i po lewo wchodzi
do parku i wychodzi na ulicę Cervantes Ibilbidea (chodnik obsadzony
drzewami rozdziela jezdnie). Ulica przechodzi w San Prudencio Hiribidea i
na chodniku pojawia znak wytyczający szlak. Pod koniec ulicy przed
rondem w parku po lewo bazylika San Prudencio obok której przebiega
szlak. Od bazyliki szlak przecina rondo na wprost i na drugim skrzyżowaniu
skręca w lewo w ulicę Gurutxelarre Kalea i dochodzi do krzyża
pielgrzymiego, za krzyżem po schodach, przez ulicę do ścieżki dla pieszych
(jest znak) prowadzącej w stronę widocznej dalej szosy N-102. Dalej
prowadzi równoległą szosą A-4164 do Gometxa i jest oznakowany. Mija
stację benzynową dochodzi do Gometxa i na końcu wsi skręca w lewo w
stronę widocznego kościoła. Za kościołem w drogę prawo skos, potem
prosto przez pola, na rozwidleniach słupki wskazują właściwą drogę. Szlak
przechodzi przez Pueblo Subijama de Alva z kościołem San Esteban i tu
skręca w lewo. Polna droga prowadzi do Villanueva de la Oca, po drodze
mijając granicę między krajem Basków a Kastylią i Leon. Tu skręca w
kolejną utwardzoną polną drogę, która prowadzi prosto przez pola,
przechodzi pod autostradą i na rondzie do szosy i skręca w lewo w drogę
równoległą do szosy prowincjonalnej prowadzącą do Puebla de Arganzón
(drogowskaz „A Puebla”. Przechodzi pod torami kolejowymi i widać już
miasteczko. Jeszcze kilkaset metrów i dochodzi do kościoła Asunción.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”

Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Vitoria-Gasteiz
Armentia
Gometxa
Villanueva de la Oca

@

do Armentia
do Gometxa
do Villanueva de la Oca
do Puebla de Arganzón-Argazun

2,7km
4,2km
9,6km
5,5km

Puebla de Arganzón-Argazun
do Burgueta
4,2km
Nocleg: Albergue de Pelegrinos przy calle Cercas, tel. 945373006. Całoroczne, opłata 5euro, 8 miejsc w 4 pokojach.
Opiekuje się personel z Ayuntamiento i tam należy szukać klucza.
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Haro 28km

Camino prowadzi ulicą Hospital de San Juan, równolegle do linii kolejowej i szosy N-1, a po opuszczenia
miasta drogą równoległą do torów. W okolicy stacji benzynowej
i restauracji Burqueta szlak wchodzi na N-1 i dalej prowadzi
poboczem tej szosy kilkaset metrów do ronda. Tu skręca w lewo
pod wiadukt (drogowskaz „BURGUETA 1”). Na wysokości
pierwszego budynku po lewo strzałka na słupie nakazuje skręt w
lewo w calle Iglesia, która prowadzi obok kościoła San Martin de
Tours. Za kościołem skręca w prawo w calle Real. Na końcu
Puebla przechodzi w szutrową drogę polną. Po kilkuset metrach
szlak wraca do Kraju Basków. Na skrzyżowaniu wchodzi na
drugą w prawo i dochodzi do Estavillo. W tym miejscu Vía de
Bayona prowadzi pod autostradą do wsi Armiñon i dalej do
Burgos, a Camino del Interior prowadzi przez La Rioja do
miasteczka Santo Domingo de Calazada. Rozgałęzienie znajduje
się za wsią, prosto to wariant pierwszy, a w lewo prowadzi
wariant drugi. Opisuję wariant drugi. Nawierzchnia asfaltowa
zmienia się w szutrową i droga prowadzi przez pola zbliżając się
do biegnącej po prawo autostrady. Za stacją benzynową oddala
się coraz bardziej od autostrady. Teren staje się pagórkowaty,
przez kolejne skrzyżowania prosto. Zwykle za skrzyżowaniem na
właściwej drodze stoi żółty słupek ze strzałką. Po kilku km przez
pola szlak przechodzi przez rzekę Ayuda Ibaya zbliża się do
Berantevilla ale przed wsią skręca w lewo w boczną drogę. Przy
rozwidleniu stoi na betonowym słupku krzyż. Zaraz za
cmentarzem skręca w lewo. Cały czas prosto najpierw drogą
utwardzoną, potem szutrową, a gdy skręca lekko w prawo drogą
polną w kierunku widocznego lasu, która doprowadza do
cmentarza w miejscowości Zembrana. Mija kościół parafialny,
dochodzi do czerwonego domu (parter kamienny, a piętro
pomalowane na czerwono, skręca w prawo i za domem w lewo i
po kilkudziesięciu metrach opuszcza wieś utwardzoną drogą.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Przecina szosę A-3126 i dalej szutrową drogą przez pola. Mija
ruiny zabudowań o nazwie Venta Zembrana i prowadzi dalej
przez pola zbliżając się do biegnącej po prawej stronie szosy N124, aż w końcu dochodzi do szosy i skręca w lewo na szosę i
dalej szosą przez około 1,2km.

Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
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Szosa zbliża się do autostrady AP-68 i biegnie do niej równolegle. Gdy mija pojedyncze gospodarstwo po lewej
stronie, szlak skręca w lewo na polną drogę. Coraz częściej biegnie pod górę mijając kolejne wzgórza. Po około 2,5km
dochodzi do wsi Salinillas de Buradón. Przechodzi przez wieś i opuszcza ją skręcając w lewo w Calle Paseadero. Na
rozwidleniu za wsią skręca w prawo, a na kolejnym w lewo i pnie się pod górę w stronę coraz wyższych wzgórz i
napotkamy na winnice słynącej z wina La Rioja. Szutrowa droga powoli skręca w prawo zbliżając się do szosy N-124,
aż po jej osiągnięciu na granicy Kraju Basków i La Rioja dochodzi do szosy, skręca w lewo i prowadzi równolegle do
szosy. Na rondzie w lewo do miasteczka Briñas szosą N-232a zostawiając je po prawej stronie skręca w prawo przed
tabliczkami wskazującymi drogę do bodegi „Bodega Angel Seisas Ruiz” i „Otras Bodegas” i „Crucero S XVI” i za małą
kapliczką w prawo w stronę kościoła, mija kościół i dochodzi do rzeki Ebro i znów w prawo wzdłuż rzeki aż do mostu
rzymskiego przez Ebro. Po drugiej stronie rzeki jest już cel etapu miasteczko Haro. Szlak przechodzi nad szosą i mija
tablicę z nazwą miasta. Mija Bodegę Mugas i po chwili skręca w prawo pod wiadukt kolejowy. Ebro pokonuje
mostem szosy LR-111, a za mostem, po lewo boisko i na skrzyżowaniu w lewo w Calle Navarra, która prowadzi pod
górę aż do Plaza la Paz z Ayuntamiento.
Puebla de Arganzón-Argazun
do Burgueta
Burgueta
do Berantevilla
Nocleg: pomieszczenie przy basenie na materacach, jest prysznic max 3-4 osoby.

4,2km
5,8km

Berantevilla
do Salinillas
11,5km
Nocleg: w dawnej szkole przy C. Mayor, 11. Pytać w Ayuntamiento. Materace i prysznic. Tel. 945-33-70-62.
Salinillas
do Briñas
5,5km
Nocleg Albergue La Bodega przy calle Mayor, 17, Tel. 657735034, www.labodegadesalinillas.com, prywatne,
całoroczne, 20 miejsc, 12 euro, możliwość rezerwacji (wskazane jest awizowanie przybycia). Jest kuchnia, sala
wypoczynku z telewizorem.
Briñas

do Haro

3,6km

Haro
@
do Zarraton
8,7km
Nocleg: Albergue de Pelegrinos przy calle Juan Carlos I, 23, tel.677321806/627602124, www.caminodivino.com,
miejskie, gdy zamknięte dzwonić pod podane nr Tel. lub do lokalnej policji. Całoroczne, 28 miejsc w 5 pokojach, 5
euro, otwarte 13-22. Jest kuchnia i pokój odpoczynku oraz taras.
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Santo Domingo de Calzada

22km

Z Plaza La Paz w Haro za barem Bar Clays prowadzi ulicą Calle Virgen de la Vega aż do Bazyliki Nuestra Senora
de la Vega, a strzałka na krawężniku nakazuję skręcić w lewo w
calle Castanares La Rioja do ronda z kościołem pośrodku i w lewo
skos (strzałka na słupie z sygnalizacją świetlną dla pieszych) w
Calle San Milan de la Cogolla i zaraz na skrzyżowaniu w lewo tą
samą ulicą i pod nr 23 jest albergue w Haro. Dalej tą samą ulicą
obok miejscowej areny, przez rondo prosto opuszcza miasto.
Prowadzi szosą LR-203 aż do autostrady. Po przejściu przez
autostradę skręca w prawo na szutrową drogę równoległą do
autostrady. Po kilkuset metrach skręca w lewo i oddala się od
autostrady. Przez pewien czas piękna panorama sierra de la
Demanda ze szczytem San Lorenzo 2200m n.p.m. Po kolejnych
kilkuset metrach przecina szosę N-232 i dochodzi do wsi Zarratón,
przechodzi obok kościoła de la Asunción (obok restauracja) i na
skrzyżowaniu prowadzi prosto (po lewo 2 duże głazy) w małą
uliczkę poza wieś. Dalej równolegle do lokalnej szosy, mija kilka
zabudowań, zostawia po lewej stronie kolejne Pueblo. W końcu
szlak dociera do szosy LR-203 i wchodzi do Puebla Bañares. Na
pierwszym skrzyżowaniu zostawia szosę i prowadzi prosto w
wąską uliczką, która doprowadza do Ayuntamiento. Tu w prawo w
stronę kościoła i dalej wąską uliczką poza Pueblo. Droga prowadzi
przez pola cały czas prosto, przechodzi nad szosą N-120 i jest w
Santo Domingo. Za odgrodzeniem z siatki w lewo, za areną w
prawo i dochodzi do głównej ulicy, tu skręca w prawo w uliczkę
równoległą do głównej, przecina kolejną ulicę i wprowadza na ciąg
pieszy prowadzący do centrum z Ayuntamiento, gdzie w pobliżu
jest albergue. Tu kończy bieg szlak Camino Vasco del Interior, dalej
do Santiago prowadzi szlak Camino Frances.

Profil etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Mapa etapu z „Los Caminos del Norte a Santiago”
Haro

@

Zarraton

do Zarraton

8,7km

do Bañares

6,1km

Bañares
do Santo Domingo de Calzada
5,2km
Warto zobaczyć: Kościół parafialny Santa Cruz w stylu późnogotyckim z końca XIV w. Kaplica Santa María de la
Antigua w stylu romańskim z XII w, rekonstruowana w latach 1975-1978
Santo Domingo de Calzada

@

do Santiago de Compostela
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Nocleg: Albergue Casa del Santo przy calle Mayor, 38, Tel.941343390, www.alberguecofradiadelsanto.com, w gestii
Cofradia del Santo, obsługiwane przez woluntariuszy. Całoroczne, 162 miejsca i 51 miejsc w starym albergue,
donativo, otwarte 11.30-22.00. Jest kuchnia i pokój odpoczynku. Polecam zajrzeć na podaną stronę i obejrzeć zdjęcia
albergue, oko nam zbieleje na ich widok! Takiego albergue jeszcze nie widziałem!
Albergue de la Abadia Cisterciense przy calle Mayor, 31, Tel. 941340700, www.cister-lacalzada.com w gestii zakonu
Cystersów. Czynne od 1 maja do 30 września, 33 miejsca, 5 euro. Otwarte 12-22. Trzeba opuścić przed 8-mą.
Możliwość zjedzenia kolacji za 10 euro i śniadania za 4 euro. Kuchnia z mikrofalówką.
Warto zobaczyć: Katedra w stylu romańskim i gotyckim, kościół podniesiono do rangi katedry w 1232r. We wnętrzu
kogut i kura w klatce są nawiązaniem do legendy o niewinnie skazanym na śmierć pielgrzymie przez miejscowego
sędziego.
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Via de Bayona od La Puebla de Arganzón do Burgos
Wariant trasy prowadzący z Kraju Basków przez ziemie La Rioja oraz głównie Castillia i Leon opisany został
przez stowarzyszenie ADECO Bureba z siedzibą w Brivieseca (Bureba tak nazywa się obszar tego regionu przez który
prowadzi trasa camino) na stronie http://www.adecobureba.com/. Poniższa mapka pochodzi z tej właśnie strony
ilustrując trasę z La Puebla de Arganzón do Burgos. Te same mapki można znaleźć na stronie
http://www.caminosantiagoviadebayona.com/ należącej do stowarzyszenia Asociación de Amigos del Camino de
Santiago de Miranda de Ebro. Szlak został w pełni oznakowany w ciągu ostatnich pięciu lat i powstało kilka albergues.
Gospodarzom tych ziem bardzo zależy na popularyzacji tego szlaku, który lata swojej świetności miał w okresie
średniowiecza. Tu: http://www.adecobureba.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164%3Aruta-8la-ruta-de-bayona&catid=61%3Arutas&Itemid=179 jest przewodnik w formacie .pdf, z którego pochodzą informacje i
mapki w opisach etapu od 8b do 11b.

Mapa opisywanego fragmentu trasy Camino Via de Bayona z http://www.adecobureba.com/
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Miranda de Ebro 16,5km

Ten wariant trasy początkowo przebiega tak jak w etapie 7a. Camino prowadzi ulicą Hospital de San Juan,
równolegle do linii kolejowej i szosy N-1, a po opuszczenia
miasta drogą równoległą do torów. W okolicy stacji
benzynowej i restauracji Burqueta szlak wchodzi na N-1 i
dalej prowadzi poboczem tej szosy kilkaset metrów do
ronda. Tu skręca w lewo pod wiadukt (drogowskaz
„BURGUETA 1”). Na wysokości pierwszego budynku po
lewo strzałka na słupie nakazuje skręt w lewo w calle
Iglesia, która prowadzi obok kościoła San Martin de Tours.
Za kościołem skręca w prawo w calle Real. Na końcu
Puebla przechodzi w szutrową drogę polną. Po kilkuset
metrach szlak wraca do Kraju Basków. Na skrzyżowaniu
wchodzi na drugą w prawo i dochodzi do Estavillo. Stąd
dalsza trasa prowadzi przez Kastylię i Leon do Burgos,
gdzie łączy się z Camino Frances. Szlak prowadzi w
kierunku autostrady A-1, przechodzi dołem przez
pierwsze rondo na wprost, na drugim w lewo (strzałki na
słupkach znaków drogowych) i już widać tablicę z nazwą
Armińón. Tu w centrum skręca w prawo przez
średniowieczny most, przecina linię kolejową i prosto
szosą A-4104, dochodzi do Rivabellosa, wcześniej pod
autostradą A-68. Przechodzi przez centrum miasteczka i
kieruje się do Miranda de Ebro, miejscowości na granicy
La Rioja a Kastylia i Leon.

Mapa etapu z „El Camino del Interior”
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Profil etapu z „El Camino del Interior”
Puebla de Arganzón-Argazun
do Burgueta
4,2km
Burgueta
do Estavillo
2,1km
Nocleg: pomieszczenie przy basenie na materacach, jest prysznic max 3-4 osoby
Estavillo
do Ribaguda
5,3km
Kościół San Martin w stylu gotyckim z fasadą z XV w tympanonem przedstawiającym scenę Zwiastowania.
Ribaguda
do Miranda de Ebro
7,4km
Miranda de Ebro
do Orón
3,5km
Nocleg: Albergue de Miranda de Ebro prowadzone przez La Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago w
Miranda de Ebro usytuowane w Albergue Juvenil Fernán González, przy calle Anduva, 82. Tel. 947320932. Cena
11,60 euro. W pobliżu albergue jest Hogar del Jubilado gdzie można zjeść obiad za 6 euro.
W starej części miasta most Carlos III przez Ebro z XVIII w, romański kościół Espiritu Santo z XIII w z piękną fasadą i
absydą. Na Plaza Espana wspaniałe budynki pałacowe, a w pobliżu kościół Santa María de Altamira z XVI w. i ruiny
gotyckiego kościoła San Juan Bautista.
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Pancorbo

16,7km

Camino opuszcza starówkę Miranda i kieruje się do Orón pokonując rzekę Oroncillo mostem z XVII w. Kiedyś
był tu szpital dla pielgrzymów, o jego istnieniu świadczą dokumenty z XVI w. Za miastem mija szpital Santiago
Apóstoł i za szpitalem skręca w lewo pozostawiając szosę N-1 po prawej stronie. Przed Ameyugo nad autostradą AP1 i ponownie przekracza Oroncillo
wchodząc do Puebla calle Real
obok
neoklasycznego źródła
wody. Mija wieżę Guevara z końca
XV w., w centrum kościół Nuestra
Señora de la Antigua z obrazem
Matki Boskiej z XIV w. we wnętrzu
kościoła i kustodią z XVI w. Pod
koniec ulicy mija dawny szpital dla
pielgrzymów z XV w. Na
otaczających Pueblo skałach
resztki
dawnych
fortyfikacji
obronnych, a przy wyjściu mija
pomnik pasterza owiec z psem
(typowy w tym regionie). Szlak
prowadzi szosą BU-721 i zbliża się
do stacji benzynowej przy
autostradzie. Od słupka „305 km”
prowadzi szosą N-1 wchodząc do
malowniczego wąwozu Pancorbo.
Mija malutką kaplicę Virgen del
Camino po prawej stronie szosy i
chwilę później większą Cristo de
Barrio po lewej stronie. Kilkaset
metrów później prowadzi pod
wiaduktem kolejowym. Szlak
prowadzi ścieżką na lewo od szosy
by wrócić do niej przed tunelem.
Po chwili po prawo wyłania się
miasteczko
Pancorbo,
gdzie
odkryto pierwsze ślady cywilizacji
z epoki żelaza i prowadził tędy
trakt rzymski Via de Aquitania.

Mapa etapu z http://www.caminosantiagoviadebayona.com/Etapas/Etapa9/tabid/388/language/es-ES/Default.aspx
Miranda de Ebro
do Orón
Orón
do Ameyugo
Ciekawy kościół San Esteben z XVI w. z figurą Santiago w barokowym ołtarzu.
Ameyugo
do Pancrobo

3,5km
7,9km

Pancrobo

11,2km

do Zuñeda
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Nocleg: Albergue parafialne przy calle Real nº 21. Pytać o proboszcza Julian mieszka przy Calle Mayor 63, Tel. 947
35 40 14 / 608 10 81 88 / 646 12 14 48 lub klucz u zakonnic, które mieszkają na końcu ulicy w małym budynku po
lewo, prawie naprzeciw baru. Cena 6 euro?
Ruiny Castillo de Santa Marta z VIII-IX w., resztki murów z bramą Puerta de la Muralla Vieja i średniowieczna
starówka. Jest taż renesansowy kościół Santiago i neoklasycystyczny kościół San Nicolas. Na skałach Montes de
Obarenes znajdują się fortyfikacje z XVIII w Santa Engracia zbudowane do obrony przed najazdem Napoleona. Jest
też kaplica San Mamés.
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Brivieseca 23,4km

Ulicą Real szlak opuszcza Pancorbo i kieruje się w stronę N-1 dawnym traktem rzymskim, przecina N-1 dalej
prowadzi na lewo od tej szosy w stronę widocznego elewatora zbożowego, tablica „Poligono Industrial”, przecina
tory kolejowe, a później przechodzi pod autostradą i biegnie równolegle do niej, ponownie przecina autostradę i
prowadzi prosto do Zuñeda
oddalając się od autostrady. Z
Zuñeda wychodzi szutrową drogą
do kolejnej wioski Grisaleña
przecinając prostopadle lokalną
szosę. W tej wsi można zobaczyć
kilka
ciekawych
domów
szlacheckich z typowymi herbami
rodowymi i kościół parafialny San
Andrés z warowną dzwonnicą.
Romański kościół przebudowany w
XVII i XVIII w. Historia wsi sięga XI
w. Dalej szlak prowadzi polną drogą
(skręca w lewo przy kościele),
między szosą N-1 a autostradą,
zmienia się w asfaltową po 800m,
do kolejnej wsi Cameno. Nieco z
boku znajduje się kościół Santa
Maria z doskonale zachowaną
Matką Boską w stylu gotyckim.
Obok kościoła jest dom Casa de las
Emparedadas, w którym mieszka
kilka kobiet, które prowadzą
zakonny tryb życia, żyjąc z jałmużny
i datków. Z Cameno 2km nową
lokalną szosą do BU-720, tu w
prawo przecina szosę N-1, linię
kolejową i rzekę Oca wchodzi do
stolicy regionu Bureba, Brivieseca.
Kieruj się do serca miasta na Plaz
Mayor.
Mapa etapu z http://www.caminosantiagoviadebayona.com/Etapas/Etapa10/tabid/389/language/es-ES/Default.aspx
Pancrobo
Zuñeda
Grisaleña
Cameno

do Zuñeda
do Grisaleña
do Cameno
do Brivieseca

Brivieseca

do Prádanos de Bureba 6,5km
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Nocleg: Albergue de Peregrinos na La Calle El Ferial 7, tel. 947 59 39 39 / 947 59 00 10 / 617094970 -Carlos,
646005084- Chiqui; 4 miejsca, łazienka z prysznicem - donativo 3 euro (blisko basenów).
Pensión CASA CUEVAS – przy Avda. Félix Rodríguez de la Fuente, 11 Tel. 947 59 20 79.
Miasto związane z tradycjami pielgrzymowania do Santiago o czym świadczy dawny szpital Nuestra Señora del
Rosario i nieistniejący już szpital Nuestra Señora la Mayor. Na szczególną uwagę zasługuje XVI wieczny kompleks
klasztorny Santa Clara składający się z kościoła, klasztoru, dworu i szpitala. W kościele ogromny 24 metrowy ołtarz z
drzewa orzechowego, polichromowany dedykowany Matce Boskiej autorstwa Pedro López de Gámiz, piękne Coro i
barokowe organy i sklepienie w stylu gwiaździstego gotyku. W klasztorze 2 krużganki, jeden w stylu gotyckiego
ostrołuku. Interesujące jest też szpitalne kwadratowe patio w stylu Herreriano ( w tym stylu zbudowany jest El
Escorial). Interesująca jest też kolegiata Santa Maria, pierwotna budowla z XIV w., ale obecny wygląd nadano w
latach 1789-94. W gotyckiej fasadzie obraz Nuestra Señora de Allende, wewnątrz gotyckie grobowce i ołtarze San
Pedro i Santa Teresa. W kaplicy Santa Casilda ołtarz z drzewa orzechowego bez polichromii. Kościół San Martin na
Plaza Mayor z XIV i XV w przykład późnego gotyku, a także wpływ stylu renesansowego i barokowego.
Z cywilnej architektury zachowało się kilka pałaców i domów szlacheckich ozdobionych tarczami herbowymi, a także
budynek Ayuntamiento. Warto też spróbować wielu miejscowych specjałów takich jak migdały garrapiñadas,
jagnięcinia, sery czy morcilla (rodzaj naszej kaszanki).
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Monasterio de Rodilla 19,8km

Szlak camino opuszcza miasto ulicą Paseo del Oca dalej Av. Ventorro kierując się w stronę Prádanos de
Bureba. Prowadzi między szosą N1 a linią kolejową. Na lewo od
trasy można zobaczyć wieżę
telegrafu optycznego, służącą w
XIX w. do przekazywania sygnałów
świetlnych na duże odległości (ta
znajduje się na trasie Madryt
Irun). Następna miejscowość to
Castil de Peones, do której
prowadzi szosą N-1. Stąd lokalną
drogą, na prawo od N-1 w
kierunku
autostrady,
do
Revillagodos,
przecinając
po
drodze
wiaduktem
nad
autostradą. Dalej znów lokalną
drogą BU-V-5112 (autostrada po
lewej stronie) do Quintanavides i
dalej tą samą drogą bardzo blisko
autostrady do Santa Olalla de
Bureba chwilę później droga
doprowadza do N-1, którą już idzie
do Real en Monasterio de Rodilla
położone w regionie Alto de La
Brújula.

Mapa etapu z http://www.caminosantiagoviadebayona.com/Etapas/Etapa11/tabid/390/language/es-ES/Default.aspx
Brivieseca
Prádanos de Bureba
Castil de Peones
Revillagodos

do Prádanos de Bureba
do Castil de Peones
do Revillagodos
do Quintanavides

6,5km
4,0km
2,0km
2,4km

Quintanavides
do Monasterio de Rodilla 4,9km
Nocleg: Albergue de Peregrinos "Esperanza Martínez": (Pytać w barze); Tel. 607 657 922 / 947 594
350 http://alberguequintanavides.blogspot.com/p/el.html . Oddane do dyspozycji pielgrzymów w 2012r.
Dysponuje 14 miejscami i 2 łazienkami, ogrzewanie, pralka I kuchnia. Położone na skraju miejscowości, a w wiosce
jest Taberna, w której można się pożywić.
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Monasterio de Rodilla
do Santa Marina
1,6km
Nocleg: Albergue de Peregrinos mieści się w domu médico, dom w kolorze łososiowym nr 16 przy szosie do Burgos
obok baru (dostaniesz tu klucz, a także można zjeść coś na gorąco) na końcu Pueblo przy szosie. 4 łóżka piętrowe i
sala z materacami, 6 euro. Tel. 607 657 922 / 947 594 350
Hotel Picón del Conde. Tel. 947594355.
Miasteczko ma bardzo bogatą historię. W tym miejscu istniało już miasto ludu sprzed okresu rzymskiego, które
dominowało nad całym Alto de Rodilla, a jego znaczenie wynikało ze strategicznego położenia. O jego znaczeniu w
okresie średniowiecza świadczą zachowane fragmenty murów i wieża zamku Conde de La Bureba z X i XI w. Ciekawe
są też domy szlacheckie i ratusz.
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Burgos

28,5km

Przed barem szlak skręca z szosy N-1 w prawo - drogowskaz „Termino 8”, po prawo kościół i dalej w kierunku
miejscowości Santa Marina gdzie po prawo od drogi znajduje się kościół parafialny Santa María Magdalena, a 300m
dalej kaplica Nuestra Señora del Valle po lewej stronie drogi. Hotel La Brújula, Tel. 947430391 jest za wsią. Po 200m
strzałka wskazuje na betonową ścieżkę w lewo ale należy iść dalej szosą do Santa Marina, bo tam też są strzałki, a
wymienione obiekty są godne zobaczenia. Po kilkuset metrach na skrzyżowaniu „Y” szlak odbija w boczną ścieżkę w
lewo i prowadzi w kierunku
widocznych na horyzoncie farm
wiatrowych.
Po
pokonaniu
przełęczy
prowadzi
dawnym
traktem rzymskim i nieco zbliża się
do N-1, ale nie dociera do szosy
odbijając znów w prawo przez las
sosnowy, obok pola golfowego i
osiąga osadę Las Mijaradas. Do
kolejnej wsi Hurones prowadzi
polną drogą przez pola ale wieś
jest kilkaset metrów na prawo.
We wsi znajduje się romański
kościół Santiago. Szlak prowadzi
wzdłuż strumienia. Przechodzi
przez tory kolejowe i pod
autostradą do dzielnicy Burgos
Villamar z nowymi osiedlami
mieszkaniowymi, przemieszanymi
ze starą zabudową, a więc mogą
być kłopoty z odnalezieniem
strzałek.
Wg
posiadanych
informacji camino prowadzi ulicą
calle Poza de la Sal obok kościoła
(jednak na Street View nie widzę
strzałek) do Calle Vitoria (czyli
szosa N-1) potem już cały czas
prosto aż ulica ta przechodzi w
Paseo Epolón, które doprowadza
w okolice katedry w Burgos i tu
kończy swój bieg Camino Via de
Bayona. Dalej do Santiago
prowadzi trasa Camino Frances.
Mapa etapu z http://www.caminosantiagoviadebayona.com/Etapas/Etapa12/tabid/391/language/es-ES/Default.aspx
Monasterio de Rodilla
do Santa Marina
1,6km
Santa Marina
do Las Mijaradas
13,1km
Kościół parafialny Santa María Magdalena kryje w swoim wnętrzu wspaniałą romańską rzeźbę Ukrzyżowanego
Chrystusa z XII w oraz rzeźbę Matki Boskiej Nuestra Señora del Valle, której twarz odzwierciedla niezwykłą dobroć.
Budowla zwieńczona dzwonnicą składającą się z trzech elementów stanowiące mieszankę różnych stylów
reprezentujące kolejne etapy budowy.
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Klejnotem z okresu romańskiego jest kaplica Nuestra Señora del Valle z XIIw. To jedyna pozostałość po klasztorze z X
w. Jednonawowy budynek z dzwonnicą o podstawie kwadratu i absydą oraz wieżą zwieńczoną kopułą przylegającą
do niej. Z tej kaplicy pochodzą obie romańskie rzeźby w kościele parafialnym.
Las Mijaradas
do Hurones
2,2km
Hurones
do Burgos
7,9km
Burgos
@
do Santiago de Compostela
457,9km
Nocleg: Albergue municipal de peregrinos “CASA DEL CUBO” C/ Fernán González, 28; Tel. 947460922, całoroczne,
czynne od Wielkanocy do połowy września 12.00-22.30; od połowy września 14.00-22.00, 150 miejsc w 6-ciu
pokojach, 5 euro.
Casa de Peregrinos EMAÚS-C/S.Pedro de Cardeña-anexo a la Parroquia de San José, czynne od 2 kwietnia do 1
listopada, otwarte 14.00-21.00, 20 miejsc w 4 pokojach, 5 euro.
Albergue DIVINA PASTORA - C/ Lain Calvo, 10; tel. 947 20 79 52; czynne od Wielkanocy do połowy października,
otwarte 12.00-21.00, 16 miejsc, 5 euro.
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