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Camino de Santiago :: Camino del Norte
Irun - Santiago de Compostela :: 818.4 / 853km
Droga wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii. Zaczyna się w Hendaye. Trasa wymagająca trochę przygotowania
fizycznego ale wysiłek rekompensują piękne widoki klifowych i skalistych brzegów z ukrytymi w ich cieniu
cudownymi plażami, perełek dawnej architektury, szczytów Gór Kantabryjskich i wspaniałej soczystej zieleni.
Mniejsza liczba pielgrzymów sprawia, że możemy przeżywad swoje pielgrzymowanie w samotności, jeśli tego
nam potrzeba, spotykając towarzyszy dopiero w schronisku.
Pierwsza wersja przewodnika powstała w 2008 roku na podstawie informacji z różnych portali internetowych nie
tylko hiszpaoskich poświęconych camino (http://www.jacobeo.net/, http:://www.mundicamino.com/,
http://caminodesantiago.consumer.es/) i przetłumaczonych przez Macieja Ratajczaka (dla potrzeb pielgrzymki tą
trasą), a ostateczną treśd i formę nadali mu Paostwo Monika i Paweł Buczkowscy wykorzystując materiały i
doświadczenia Ks. Darka Doburzyoskiego oraz udostępnili na swej stronie internetowej. Drugie wydanie zostało
wzbogacone informacjami z mojej pielgrzymki tą trasą w lipcu i sierpniu 2008r, informacjami zbieranymi od
pielgrzymów w czasie pielgrzymki, informacjami z niemieckiego przewodnika serii OUTDOOR „Nordspanien:
Jakobsweg Küstenweg” oraz informacjami z komentarzy paostwa na stronie internetowej. Obecne wydanie
zostało uaktualnione informacjami o możliwościach noclegu na podstawie www.caminodesantiago.consumer.es.
Niektóre zwroty udało się wyjaśnid przy pomocy hiszpaoskiej wersji encyklopedii Wikipedia.
Camino del Norte prowadzi przez cztery północne prowincje Hiszpanii. Zaczyna się w Kraju Basków a następnie

prowadzi przez Kantabrię, Asturię i kooczy się w Galicji. W Kraju Basków i w Galicji o dużej autonomii obowiązują
oprócz oficjalnego castelano też ich języki – baskijski i gallego. Stąd napisy, nazwy ulic, miejscowości podawane
są w dwóch językach. Również oznakowanie szlaku św. Jakuba różni się w tych prowincjach. Wspólne są jedynie
żółte strzałki malowane w bardzo różnych miejscach np. na znakach drogowych, murach, chodnikach,
przydrożnych kamieniach, słupach, drzewach i wielu innych miejscach, często najmniej oczekiwanych. Raz
wysoko, a raz nisko. Wymaga to niezłej koncentracji i uwagi. Zasada, jeśli w ciągu 15-25 min nie napotkamy
znaku to powinniśmy wrócid do ostatniego znaku i ponownie rozpocząd poszukiwanie strzałki. Najtrudniej jest w
niektórych miastach i miasteczkach gdzie łatwo jest się zagubid. Dodatkowym utrudnieniem jest różnica
oznakowania w tych prowincjach. Oto oprócz strzałek oficjalne znaki, które będą nas prowadziły do celu:
W Kraju Basków prowadzą nas
W
Kantabrii
również
żółte strzałki oraz takie drewniane
strzałki i muszle oraz od
słupki.
czasu do czasu takie
betonowe słupki.

W Asturii prowadzą strzałki
i takie kafelki z muszlą św.
Jakuba.
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W Galicji, gdzie jest najlepsze
oznakowanie prowadzą nas dośd gęsto
rozmieszczone słupki z muszlą i
dokładną odległością do Katedry w
Santiago. Niestety znaczna częśd
tabliczek z odległością jest wydłubana.
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Uwagi:
Numery telefonów podane w przewodniku zaczynające się cyfrą „9” dotyczą telefonów stacjonarnych. Cyfrą „6”
komórkowych. Telefonując z komórki polskiego operatora przed podanym numerem trzeba wstawid „+34”.
Polskim rowerzystom nie polecam jazdy dokładnie szlakiem camino jak to robią nasi hiszpaoscy koledzy, a
trzymanie się szos i dróg utwardzonych, chyba że jadą rowerem przystosowanym do jazdy w trudnym terenie,
ale wysiłek jest nieporównywalny!
Należy byd przygotowanym na dośd często padający deszcz, obfitą rosę i mgły rankiem, a duża wilgotnośd
powietrza powoduje, że pranie suszy się 2 dni, często na ścieżkach błoto rozjeżdżone przez ciągniki, zryte
kopytami zwierzat, ścieżki często zarośnięte wysoką trawą i chwastami, krzewami typu jeżyny (szczególnie w
Asturii). Częśd ścieżek to koryta strumieni suche gdy nie pada ale natychmiast wypełniają się wodą podczas
deszczu. Należy swój ekwipunek przygotowad pod kątem właśnie takich warunków.
Znaczna częśd trasy prowadzi po nawierzchni twardej, asfaltowej i betonowej, szosami o większym i mniejszym
natężeniu ruchu, drogami lokalnymi i drogami wiejskimi i ścieżkami, które ostatnio też betonują. Trzeba uważad
na zakrętach bo Hiszpanie jeżdżą ścinając zakręty a pielgrzym często nie ma gdzie uciekad.
Odległości podane w przewodniku są tylko przybliżone, bo w różnych źródłach różnią się od siebie. Cała trasa wg
róznych źródeł od Irun liczy od 818 do 853 km!
Podział na etapy nie jest sztywny. Każdy może dopasowad do swoich możliwości. Wyznacznikiem kooca etapu
jest możliwośd noclegu najlepiej w albergue lub refugio przeznaczonych wyłącznie dla pielgrzymów. Zaleca się
aby pierwsze etapy były krótsze do 25km, a później je wydłużad. Niezbędnym dokumentem pielgrzyma jest
„Credencial”, który możemy otrzymad za symboliczne 1€ w wielu schroniskach lub wydrukowad jego polską
wersję z polskiej strony: http://www.santiago.defi.pl/index.php?i=paszport. Potwierdzeniem przebytej Drogi są
pieczątki stawiane w „Credencialu” w schroniskach, w których spędzamy noc, w niektórych kościołach, barach,
sklepach itd. Niektóre pieczęcie są bardzo piękne i „Credencial” jest niezwykłą pamiątką odbytego camino. W
Santiago de Compostela przedstawiamy „Credencial” w Biurze Pielgrzyma i na jego podstawie możemy otrzymad
„Compostelę” – certyfikat odbytego camino. Warunkiem jest przebycie ostatnich 100km dla piechurów i 200km
dla kolarzy liczonych od Grobu Apostoła. Proszę o tym pamiętad!

Credencial – pierwsza i ostatnia strona. Ten dokument

Credencial –strona na dane personalne, miejsce i data
rozpoczęcia pielgrzymki. Na następnych stronach
miejsce na sello potwierdzające odbytą drogę.
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Legenda do znaków używanych w przewodniku:



Biuro Informacji Turystycznej (Turismo);
Albergue lub refugio - schronisko dla pielgrzymów za okazaniem credencialu, może byd municypalne,
parafialne lub prywatne te ostatnie zawsze droższe



Albergue juvenil czyli schronisko młodzieżowe, ogólnodostępne, czasem credencial daje zniżkę;



Bar restuaracja, w którym można zjeśd obiad (menu del dia) zwykle w miasteczkach i miastach;



Bar, w którym można wypid kawę lub zimne napoje i zjeśd kanapkę (bocadillo);



Hostal, hotel, pension. Ceny zwykle od 15€ za łóżko wzwyż;



Sklep;



Bankomat;



Apteka




@

Punkt pomocy sanitarnej, przychodnia lekarska;
dostęp do Internetu;



Warsztat naprawy rowerów (taller);



wydzielone miejsce dla rowerów w albergue;



Kemping;



Dworzec autobusowy, przystanek (parada);



Dworzec kolejowy, przystanek;



Port Lotniczy;



Studnia z wodą pitną;

Apel do korzystających z przewodnika:
Jeśli chcesz aby ten przewodnik był aktualizowany to dziel się na forum strony www.caminodesantiago.pl
swoimi uwagami, informacjami o trasie, schroniskach, utrudnieniach, ciekawostkach, o wszystkim co
uznasz, że może się przydad tym, którzy będą tę Drogę przemierzad po Tobie. Śledzę na bieżąco wszystkie
wątki na forum i wykorzystam Twoje informacje do aktualizacji przewodnika.
Dziękuję z góry!
Buen camino!
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Etapy w KRAJU BASKÓW
Etap 1 :: HENDAYA - SAN SEBASTIAN / DONOSTIA

25.2 Km

W Hendaya rozpoczynamy wędrówkę na moście, idąc prosto przez most, potem skręcamy w prawo na drogę, która
łączy się z szosą N-I do San Sebastián tez skręcamy w prawo. Po przejściu 2 km od wyjścia, zostawiamy szosę krajową
i idziemy w prawo drogą lokalną GI-2134 w kierunku Hondarribia (Fuenterrabia). Dwieście metrów dalej przy
przystanku autobusowym, dokładnie przed placówką żeglarską z kawiarniami, skręcamy w lewo na szosę GI-3440
(prowadzi do Pasaia San Juan, przy dużych opadach można wędrowad nią do samego Pasaia) nazywaną drogą
czterech mostów. Fuenterrabia zostaje po prawej stronie, w połowie stoku, widad już metę pierwszego odcinka tej
drogi, Sanktuarium Nuestra Sra. de Guadalupe.
Ze albergue pielgrzymów w Irun wychodzimy w lewo, dochodzimy do ulicy c/Hondarribia i skręcamy w prawo (jest
strzałka) i po ok. 400m szukamy strzałki, która prowadzi nas w lewo i jesteśmy na szlaku. Jeszcze tylko przetniemy
ruchliwą szosę do San Sebastian i wchodzimy na teren łąk i pól uprawnych. Szlak jest dobrze oznakowany i łączy się z
tym z Hendaya.
Po przejściu trzeciego mostu opuszczamy szosę na ścieżkę gruntową w prawo, która przechodzi w cementową i
znikamy w zieleni lasu. Napotkamy tu na wiele równoległych oznakowanych szlaków turystycznych, które często
pokrywają się ze szlakiem camino, strzałki doprowadzą nas do ścieżki, która stopniowo pnie się w górę przez las i
doprowadza do Sanktuarium Nuestra Sra. de Guadalupe. Ścieżka ta, to łożysko strumienia, pnie się stromo pod górę
przez las i schodzimy na nią z asfaltowej szosy w prawo przed tabliczką drogowskazem z napisem po baskijsku. W
czasie opadów ta ścieżka może byd trudna bo stromo i ślisko. Prawdopodobnie droga asfaltowa też nas doprowadzi
do sanktuarium? Sprzed sanktuarium roztacza się piękny widok na wybrzeże francuskie. Sanktuarium jest otwierane
o 9-tej. Jest studnia z wodą. Wyruszając dalej możemy pójśd w prawo szlakiem prowadzącym w górę lub w lewo. Ten
ostatni wariant poleciła hospitalera w Irun ostrzegając przed drugim jako zarośniętym i stromym. Wybierając w lewo
idziemy szeroką ścieżką przez las wzdłuż stoku, co chwilę słychad pasące się tu wolno konie. Jedyne dwa rozwidlenia,
które napotkamy na tym odcinku, idziemy w prawo i prawie na koocu znajduje się źródło wyłożone muszlami. Stąd
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idziemy szosą, która prowadzi na górę Jaizkibel, wspinając się nią do pierwszego dużego zakrętu, skąd odchodzi
ścieżka cementowa w lewo, którą idziemy dalej. Na pierwszym skrzyżowaniu idziemy w lewo stromym zejściem, na
drugim skrzyżowaniu w prawo, za kolejnym stromym zejściem i na koocu po schodach, dochodzimy do rybackiej
miejscowości Pasaia San Juan.
Dwieście metrów ujścia rzeki i port, dzielą Pasaia San Juan od Pasaia San Pedro, pokonujemy je łodzią (opłata 0,60
Euro). Przez ciasną ulicę osiągamy Parafię San Pedro i z tyłu wspinając się po schodach pniemy się pod górę do
cmentarza, który okrążamy by wspiąd się do wyjścia na szosę, Faro Pasealekua w którą skręcamy w prawo by dojśd
do Latarni morskiej la Plata (Srebra). Wspaniały widok z góry na rzekę i obie miejscowości.
Z placyku, z którego jest dostęp do Latarni morskiej, odchodzi w lewo ścieżka, z pięknym widokiem na morze,
równolegle do dawnego wodociągu, doprowadzi nas do pagórka Mendiola. Ścieżka jest wąska ledwo widoczna wśród
zieleni, cały czas trawersem zbocza w czasie deszczu trzeba uważad będzie ślisko i przemoczenie do kolan pewne. W
sobotę i święta dośd duży ruch – mnóstwo Hiszpanów idzie w kierunku przeciwnym. W pewnym miejscu szlak się
rozchodzi w lewo do szosy Paseo de Ulia (krócej i wygodniej) i w prawo dalej ścieżką, pokrywa się tu ze szlakiem
biało-czerwonym i prowadzi dalej przez las i brzegiem morza, trochę kluczy znikają strzałki. Jeśli w lewo to
dochodzimy do szerokiej drogi, na której skręcamy w prawo po łagodnym wzniesieniu, dalej między małymi osadami.
Później łagodnym zejściem osiągamy wejście do parku Ulia, z którego wewnętrzna droga cementowa prowadzi do
Albergue (zamknięte remont!), a ścieżka prawie równoległa w prawo prowadzi do osady Iradi. Ten odcinek
odpowiada dawnemu szlakowi, który łączył Ulia i zegary Ategorrieta. Z góry wyłania się cudowna panorama San
Sebastian i jego plaż.
Po krótkim odcinku i po schodach, schodzimy do ulicy Zemoriya, i zostawiając stację benzynową po lewej stronie
wychodzimy na plażę Gros w dzielnicy Sagüés.
Możemy pójśd pasażem Zurriola, przez most Kursaal, aleją Boulevard wysadzaną topolami koocząc ten piękny etap w
porcie San Sebastián. Jeśli wybraliśmy nocleg w albergue La Sirena to możemy iśd cały czas plażą, mocząc nogi w
płytkiej wodzie. Wychodzimy w lewo na Paseo Igueldo przy koocu plaży. Do albergue około 500m, prowadzi niebieski
namalowany na chodniku znak międzynarodowej organizacji schronisk młodzieżowych.

Hendaye
Do Irun 3 km I Do Santiago de Compostela: 821.4 km

Irun

@

Do Fuenterrabia / Hondarribia: 2.2 km I Do Santiago de Compostela: 818.4 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów opieka - SPCdS; położone w centrum, 20min na piechotę z lotniska San Sebastian,
Ok. 400 m. od stacji kolejowej Sieci Hiszpaoskich Kolei Paostwowych (RENFE), adres: Ulica Lucas Berroa ,18;
informacion@caminosnorte.org; Tel. 635 74 37 68 (Marina) / 635 74 37 74 (Demetrio) / 688 601 539 (Juanjo).
Otwarte od 1 kwietnia do 30 września w godz. 16:00-22:00; cena: donativo, lekkie śniadanie donativo, kuchnia
wyposażona, koce, 36 miejsc, łóżka piętrowe w 7 pokoikach na 2 piętrach, można nabyd credencial i muszlę
pielgrzyma wszystko donativo, bardzo miłe hospitalery. Jest miejsce na rowery. Polecam!
Warto zobaczyd: Początek Irún sięga epoki sprzed rzymskiej, o dużym znaczeniu w epoce rzymskiej jako ważne
skrzyżowanie traktów. Wyróżnia się kaplicę Santa Elena. Zlokalizowaną niedaleko starego miasta, jest znana także z
nazwy Ama Xantalen. W niej znajdują się resztki świątyni rzymskiej z i w. Kościół Nuestra Señora del Juncal jest
drugim słupem milowym remarcable. Rozpoczęto budowę w 1508 zakooczono w 1606. W czerwcu 1973 otwarto
Pomnik Historyczny -Artystyczny Narodowy. Jego fasada jest barokowa z XVII w., zachował się pewien charakter
gotycki w części absydy. La Virgen del Juncal jest najstarszym zabytkiem w Kraju Basków z XII w.

Fuenterrabía /Hondarribia
Do Pasaia de San Juan: 15.8 km I Do Santiago de Compostela: 816.2 km

Nocleg: Albergue Młodzieżowe Juan Sebastian el Cano; Adres: Higer Bidea, 7; Otwarte cały rok; Tel. 943 64
15 50; elkano@gipuzkoa.net; Cena nocleg ze śniadaniem 10€/13€; + kolacja 17€/22€;

https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/hondarribia-t.asp
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Albergue turistico Goikoerrota; Barrio Jaizubia, 14; Tel. 943 64 38 84 / 699 95 62 58; info@capitantximista.com,
www.capitantximista.com; Prywatne, usytuowane między Honderrabia a Irun, otwarte w 2010r. 40 miejsc na
piętrowych łóżkach w 3 pomieszczeniach. Możliwośd rezerwacji, otwarte przez cały dzieo. Pralka i suszarka za 2€,

ręczniki i mydło. Brak kuchni, jest restauracja. Cena 18€ - czerwiec- sierpieo i 16€ w pozostałym okresie. W
cenie śniadanie oraz pościel.
Warto zobaczyd: Starożytne miasto graniczne o znaczeniu wojskowym. Dziś ważne miejsce turystyczne. Idąc wg
wytyczonego oficjalnie Camino prawie nie wchodzimy do tej miejscowości, a szkoda. Poleca się spacer po dzielnicy
Marina. Wyróżnia się swoim starym miastem. To Pomnik Historyczno -Artystyczny, teren otoczony murem
zachowuje w swoim wnętrzu duże i wspaniałe bogactwo. Wyróżnia się surowy Zamek Carlosa V, dziś Hotel,
usytuowany w najwyższym punkcie Fuenterrabía. Zamek San Telmo, z XVI wieku, jest także interesujący, obecnie w
rękach prywatnych. Jako słup milowy jacobeo wyróżnia się kaplicę Santiagotxo, z początków Camino, jego
pochodzenie sięga XII wieku - szczyt pielgrzymek, chociaż obecna budowla jest z wieku XX. Kaplica Guadalupe
datowana na XVI wiek. Legenda mówi, że dwaj młodzieocy zobaczyli na krzewie tajemnicze światło. Gdy zbliżyli się
znaleźli obraz dziewicy. Pierwsza kaplica datowana na koniec XV. Grabieże i pożary a nawet dołączenie do szaoca
zrobiły swoje co widad obecnie. Na pewno pod placem jest jakieś źródło, któremu przypisuje się właściwości
lecznicze przeciw chorobom skórnym. Widok na zatokę Txingudi przy ładnej pogodzie jest wspaniały.

Pasaia de San Juan
Do Pasaia de San Pedro:0,2 km I Do Santiago de Compostela: 800,4km

Nocleg: Hospital de peregrinos Santa Ana; W klasztorze Santa Ana; Tel. 943 52 64 61; Municypalne obsługiwane
przez woluntariuszy. Otwarte od 18.03.2010r, czynne od 1 kwietnia do 30 września, donativo. 14 miejsc w 2
pokojach, otwarte 16 – 22.

Pasaia de San Pedro
Do San Sebastian: 7 km I Do Santiago de Compostela: 800.2km

San Sebastián / Donostia

@

Do Igledo: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 793.2 km

Nocleg: Albergue Młodzieżowe ONDARRETA - “La Sirena”; Adres: Carretera de Igueldo 25. Tel: 943 310 268 Email:
ondarreta@donostia.org; www.donostialbergues.org; położone z dala od centrum, 50m od trasy camino przy wyjściu
z San Sebastian 500m od plaży Ondarreta– do schroniska prowadzą niebieskie znaki; Całoroczne, 96 miejsc ale 10 dla
pielgrzymów; cena – 16,40€ ze śniadaniem, śniadanie o 8-mej ale można zjeśd trochę wcześniej, kuchnia
wyposażona, Internet gratis, koce, łóżka piętrowe, pokoje otwierane o 15-tej. W miesiącach letnich trzeba wcześniej
rezerwowad! Całoroczne; pralka 2€ i suszarka 1€. Jest miejsce na rowery.
Albergue pielgrzymów San Sebastián; Adres: C/ Escolta Real s/nº 12 w Ikastola Jakintza; Czynne od 16:00 do 22:00
od 12 lipca do 30 sierpnia; miejsc: 40, nie ma kuchni, zamykane o 22-ej. Tel. 943202866
Albergue Młodzieżowe Ulia Mendi w parku Ulia Paseo de Ulia 297. Tel. 943 48 34 80; ulia@donostia.org;
www.donostialbergues.org . Całoroczne, otwarte w sezonie od 8-mej, poza 8-11 I 16-21. 54 miejsca, 17€ w sezonie i
13,60€ poza sezonem za nocleg i śniadanie. Pralka i suszarka za 2-3€, za ręcznik 1,20€.
Warto zobaczyd: Już na pierwszym etapie spotykamy się z jednym najpiękniejszych miast całego Camino (stąd jego
druga nazwa “piękna Easo”). Wzniesione wokół zatoki la Concha (Muszli). Obowiązkowo spacer między Pałacem
Miramar i ogrodami Alderdi-Eder. Wyróżnia się ratusz miejski, zabytkowe kasyno, zbudowane w jednym z kraoców
ogrodów kwiatowych. Spacer po Boulevard prowadzi nas do nowoczesnego centrum Kursaal. Na koniec, w starej
części odwiedzimy bazylikę Santa María, z XVIII wieku, muzeum San Telmo, Aquarium (oceanarium), wszystko u stóp
góry Urgul. Ważnym słupem milowym jacobeo jest parafia Santiago Apóstol, umiejscowiona w dzielnicy Amara.
Znajduje sie na wzgórzu Santo Bartolomé, przez, które pielgrzymi przechodzili przez wieki. Wędrowcy, po przejściu
przez rzekę Urumea, okrążali wzgórze by dojśd potem do dzielnicy znanej dziś jako “el Antiguo”. Kościół jest
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obiektem z kooca XIX w., w którym znajduje się rzeźba Santiago Apósto (Jakuba Apostoła), która znajdowała się w
osadzie zlokalizowanej w tym samym rejonie, w której opiekowano się pielgrzymami już średniowieczu.
- Muzeum San Telmo. Plaza Zuloaga. Wejście bezpłatne. Nieczynne w poniedziałki.
- Aquarium. Tel: 943 440 099. Mieści się w porcie. Bilet wstępu między 6 i 8€.
- Muzeum Diecezjalne. Tel: 943 472 362. Sagrada Familia. Bilet wstępu: 2€. Zamknięte w niedzielę i poniedziałek.
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Etap 2 :: SAN SEBASTIAN / DONOSTIA - ZARAUTZ

22.9 Km

Z albergue La Sirena cofamy się 30m i skręcamy w lewo. Początek etapu to wytrwałe wznoszenie się na górę Igueldo.
Mamy dwie opcje by przejśd tę górę (km 3,5) na wysokości Hotelu Leku Eder: oznakowana jako “droga bis” kolorem
żółtym umieszczonym pośrodku i przejście drugorzędną szosą i na przemian ścieżkami przez pastwiska – trzeba sobie
otwierad „bramy” aby przejśd, albo iśd szlakiem niezbyt dobrze oznakowanym, posuwając się szlakami i ścieżkami do
połączenia się z poprzednią opcją przy albergue Orio (km 12). W drugim wariancie napotykamy na fontanny-studnie,
które postawił dla dyspozycji pielgrzymów Jose Mari. Stąd, schodzi się szosą (oznaczone są także jakieś ścieżki na
skróty), przekracza się tunelem drogę szybkiego ruchu A-8 by potem iśd ostro w górę i dojśd do kaplicy i dawnego
szpitala dla pielgrzymów San Martín Tours, patrona wędrowców i pielgrzymów. Stąd, wkrótce zobaczymy po lewej
stronie dom Róży, która przyjmuje pielgrzymów przychodzących do albergue w Orio. Idziemy naprzód i rozpoczynamy
strome zejście do miasteczka Orio (16,3). Po przekroczeniu rzeki Oria, kierujemy się w prawo w stronę kempingu
Txurruka wyasfaltowaną w 2005r. szosą. Zostawiamy kemping po prawej stronie i skręcamy w lewo. Wkrótce
dojdziemy do kolejnego kempingu i tu idziemy pod górę w prawo (w 2008r trwały prace budowlane) do kempingu
Zarautz, który mamy po prawej stronie. Na górze mamy wspaniały widok na plaże Zarautz, kierujemy się w ich stronę
zejściem (wydeptana ścieżka prowadząca od kempingu do plaży) przez łąki kierując się do miejscowości (22,9 km).
Albergue jest przy koocu miasta, obok kościoła Santa María Real.

San Sebastián / Donostia

@

Do Igledo: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 793.2 km

Igueldo
Do Orio 10.2 km I Do Santiago de Compostela 790.9 km
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@

Orio
Do Zarautz 6.8 km I Do Santiago de Compostela 780.7 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów „San Martin” prywatne; miły dom z 20 miejscami i dodatkowe materace, dobre
łazienki; cena: 10€, kolacja 9€, śn. 4€; otwarte od 14-tej, pralka -3€; teren ogrodzony, Hospitalera Rosa posiada dużą
wiedzę o Camino del Norte i służy informacją. Otwarte od marca do kooca października.
sanmartinaterpea@yahoo.es
Albergue młodzieżowe Txurruka; adres Oribarzar hondartza; Po wyjściu z Orio przez most szlak prowadzi w prawo i
po prawej stronie jest plaża, a obok drogi schronisko. Ceny w zależności od wieku od 11-21€; 112 miejsc w pokojach
4-12 osobowych. Jest basen. Więcej na: https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/orio-t.asp.

@

Zarautz
Do Getaria 4.2 km I Do Santiago de Compostela: 768.5 km

Nocleg: Albergue Młodzieżowe Igerain; Adres: San Ignacio, 25; Otwarte od Wielkanocy do grudnia; Cena: 14,50€
dla poniżej 30 lat, 20,50€ dla starszych; 136 miejsc; latem należy rezerwowad wcześniej; Jeśli jest przepełnione
wskażą adres hali gimnastycznej w której można przenocowad na materacach. Tel: 943132910. Więcej na:
https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/zarautz-t.asp
Gran Camping Zarautz; całoroczny; przed wejściem do miasta; 14 miejsc; cena 5€; Otwarty 8-23.
Albergue publico. Adres: C/ Zumalacárregui, 16; Czynne lipiec-sierpieo, 40 miejsc, donativo, otwarte 16-22,
obsługują woluntariusze.
Warto zobaczyd: Miasto latem o dużym ruchu turystycznym. Ma kilka interesujących pałaców których podobne
fasady zobaczymy po drodze. La Torre-Luzea jest wspaniałym przykładem architektury baskijskiej. Zbudowany w XV
w., wyznaczył starą częśd miasta. Na zachód od miejscowości, wyróżnia się kościół Santa María la Real, z XVII w. z
barokowym retabulum, obrazem gotyckim i grobem pielgrzyma. Posiada ponadto budowlę-wieżę adosada, która
zastępuje dzwonnicę. Możemy odwiedzid Muzeum Sztuki i Historii Zarautz. Cena: 1,20 €. Zamknięte w poniedziałki.
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Etap 3 :: ZARAUTZ - DEBA

23.9 Km

Z Zarautz idzie się w prawo ostro pod górę. Oznakowanie etapu jacobea wyprowadzi nas na szosę GI-2633 o małym
natężeniu ruchu i na drogi przyległe do brzegu. Między Zarautz i Getaria idziemy drogą dla pieszych równoległą do
szosy. Przed 2003r. szlak wiódł inną droga, lewą stroną kościoła Santa María la Real, lecz został przełożony i teraz nie
jest już oznakowany można nim iśd w kier. Getaria ostro w górę po prawej stronie kaplica Santa Barbara, lekko w
lewo dalej starą drogą skąd widad miasteczko Getaria. Po 1000m restauracja Campaja, przed restauracją dwie drogi
w lewo – idziemy pierwszą lekko pod górę w kierunku Aksizu. Szosą, około trzech kilometrów, przyjemny spacer
brzegiem Oceanu do miasteczka Juan Sebastián Elcano. Od Getaria (km 4), wyjdziemy na trakt o dużym nachyleniu,
który na pewnym odcinku pokrywa się z średniowiecznym traktem pétrea. Zejdziemy do szosy GI-3392, która nas
doprowadzi do Askizu (km 7,5), stąd camino prowadzi dalej do miasteczka Zumaya (km 10). Wychodzimy z tej
miejscowości przez starą częśd, obok cmentarza, i kontynuujemy ścieżkami pomiędzy pastwiskami i domostwami,
które prowadzą nas do niebezpiecznej szosy N-634 (km 16,5) przejście przez szosę na zakręcie!, (odtąd będziemy ja
często spotykad aż i Do Santiago de Compostela) Między rokiem 2004 i 2005 oznakowano drogi alternatywne tych
czterech kilometrów by ją ominąd poprawiając znacznie bezpieczeostwo. Do skrzyżowania drogi krajowej z szosą GI3210, trasa wznosi się do Itziar (km 21,5). Stąd, strome zejście przez dzielnicę Agerretxe do Deba drogą betonową
(km 25,5). Do Deba zjeżdżamy windą! Przed pójściem do albergue trzeba wstąpid do biura turystycznego, po klucze
do albergue i pieczątkę oraz gdzie wskażą zakwaterowanie alternatywne na wypadek gdyby albergue było
przepełnione.

@

Zarautz
Do Getaria 4.2 km I Do Santiago de Compostela: 768.5 km
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@

Getaria (2500 mieszk
Do Askizu: 2.2 km I Do Santiago de Compostela: 769.7 km

Warto zobaczyd: Rodzinne miasto Juan Sebastián Elcano żeglarza, który opłynął świat z ekspedycją Magallana.
Wyróżnia się kaplica San Martín de Tours, z obrazem Świętego w stylu plateresco, opiekuna wędrowców i
pielgrzymów. Kościół parafialny San Salvador (Świętego Zbawiciela), budynek gotycki z wieku XV, jeden z najstarszych
kościołów Kraj Basków. Port osłania mała wyspa El Ratón (mysz). Więcej: http://www.getaria.net

Askizu
Do Zumaia: 3.1 km I Do Santiago de Compostela: 767.5 km

Nocleg: Taberna hostal obok kościoła San Martin 15 euro łóżko bez wyżywienia. Tu są klucze do kościoła, który
można i warto zwiedzid.

@

Zumaia

Mieszk. 8700 I Do Elorriaga: 3.6 km I Do Santiago de Compostela: 764.4 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne w dawnym klasztorze San José de Zumaia; ul. San Jose 1; czynne lipiec sierpieo; 30 miejsc; cena 8-10€; otwarte maj- 5 października, od 16-22; Tel. 679 419 283. Od portu w Calle San Pedro
w lewo naprzeciw biur ratusza. www.komentua.blogspot.com;
Albergue prywatne Santa Klara; 1,3km za Zumaia około 100m od trasy; 12 miejsc; 18€; otwarte od 11-tej; pralka za
darmo, jest kuchnia. www.santaklara.eu
Albergue Villa Luz; prywatne, adres: Julio Beobide, 3; tel. 943 86 27 47 / 609 60 24 85 / 680 36 61 54;
www.villaluzumaia.com; info@villaluzumaia.com; całoroczne; 20 miejsc; 10€, śniadanie 4€, możliwośd rezerwacji,
otwarte od 13-tej. Pralka i suszarka po 2€, ręcznik i mydło.
Warto zobaczyd: Muzeum, studio Zuloaga (malarstwa Zurbarán, Greco i Goya).i kaplica Santiago tworzą kompleks
wyjątkowy, przy wejściu do miejscowości. W kaplicy wyróżnia się krużganek romaoski. Zaleca się zobaczyd kościół
San Pedro (w. XIII - XVII), z drogocennym retabulum Juan Antxieta. Jeśli postanowimy zostad w Zumaia, będziemy
mogli pójśd zwiedzid kaplicę San Telmo, z pięknym widokiem ze skały nadmorskiej. Pierwsza wzmianka historyczna o
kaplicy jest z 1540, chociaż budowla nie wskazuje na styl z tego okresu. Więcej: http://www.zumaia.net

Elorriaga
Do Itziar: 5.2 km I Do Santiago de Compostela: 760.8 km

Itziar
Do Deba: 3 km I Do Santiago de Compostela: 755.6 km

Noleg: Refugio pielgrzymów prywatne od 2006r; adres: Mardari, 10; Bardzo sympatyczne w osadzie Urain 1km
przed Itziar; José Fran ;10-12€; Tel: 605 762 999; josefrani@yahoo.com

Deva (Deba)

@

Mieszk.:5300 I Do Aparain: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 752.6 km
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Nocleg: Albergue pielgrzymów; całoroczne; cena -donativo, klucze w Informacji Turystycznej (gdy zamknęta na
policji municypalnej) na ulicy Ifar za kościołem, każdy dostaje swój!, 2 pomieszczenia – jedno dla 8 osób, drugie tylko
latem 22, łóżka piętrowe, brak kuchni, koce. Otwierane o 12-tej. Pralka na monety. Polecam! Menu w barze 9€.
Albergue Naparrenekua de Lastur; prywatne; Plaza San Nicolás de Lastur; Całoroczne; Usytuowane około 5 km od
trasy camino i od Deba, założone jest z inicjatywy władz miejskich ale prowadzone przez osobę prywatną,
przeznaczone dla grup szkolnych i dla turystów, przyjmuje także pielgrzymów. Zabiera pielgrzymów z Deba i zawozi
samochodem do albergue, a następnego dnia odwozi do Deba. 70 miejsc w 7 pokojach; cena 16€ ze śniadaniem,
można płacid kartą; Ręcznik za 1,5€, Tel. 9431-99-090; Dzwonid z Deba. Możliwośd rezerwacji.
Warto zobaczyd: Kościół Santa María Real, wielkich rozmiarów jak na tak małą miejscowośd, zbudowany między
wiekiem XIV i XVI. Wyróżnia się swoją wielobarwną fasadą i gotyckim krużgankiem.
Więcej: http://www.deba.net
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Etap 4 ::

DEBA - MARQUINA/XEMEIN

25.3 Km

Po opuszczenia Deba zostawiamy morze by przemierzyd górzystą Arnoate, znajdującą się między Guipúzcoa
i Vizcaya i praktycznie nie będziemy oglądad morza do Bilbao. Najpierw po przejściu rzeki idziemy pod górę
dosyd stromo wśród obfitej roślinności, do kaplicy El Calvario (Drogi krzyżowej) (km 3,5). Stąd, prosto szosą
lecz zaraz schodzimy na ścieżki i dróżki które omijają szosę GI-3562, wchodzimy do Olatz (km 7).
Kontynuujemy szosą do wzniesienia, które stanowi granicę między prowincjami. Droga prowadzi nas w
lewo ścieżką, która także jest oznaczona jako szlak GR-121. (km 11) (kolarze szosą do Larruskain i stąd do
Markina, tak niegdyś był oznaczony szlak). Rozpoczyna się długie i strome zejście po ścieżce między
osadami i pastwiskami uwaga błoto! (trzeba zwrócid uwagę na oznakowanie) aż do Markina (km 21,5). Na
całej trasie brak baru i studni z wodą!
Uwaga dla rowerzystów: alternatywą ścieżek dośd trudnych do przejechania jest droga GI-638 do Mutriku
dalej GI-3562 do Olatz. Stąd cementową ścieżką (oznakowaną) do szczytu kostolamendi, dalej prosto też
cementową ścieżką do Kostola aż do drogi BI-4403 w prawo do BI-633 w lewo do Markina.
Deva (Deba)

@

Mieszk.:5300 I Do Aparain: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 752.6 km

Aparain
Do Olatz: 5.4 km I Do Santiago de Compostela: 750.8 km

Olatz
Do Armoate: 1.9 km I Do Santiago de Compostela: 745.4 km
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Warto zobaczyd: W tej wsi, możemy podziwiad kaplicę San Isidro Labrador. Zbudowana w koocu XVIII wieku,
pierwotnie była poświęcony San Francisco Javier, lecz wskutek ciągłej złej pogody podczas uroczystości tego patrona
3 grudnia, zmienili patrona na obecnego patrona.

Markina
Mieszk. :4900 I Do Iruzubieta: 3 km I Do Santiago de Compostela: 730.5 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów Markina. Od 15 czerwca do września , z tyłu klasztoru los Padres Carmelitas, obok
Ratusza i kościoła Carmen; 28 miejsc; cena donativo; otwarte od 15-tej ( hospitalero otworzył o 2 godz. wcześniej
widząc koczującego pielgrzyma na trawniku naprzeciwko!) Koce są, brak kuchni, łóżka piętrowe, zadbane i czyste.
Polecam! Menu w barze PATIS 9€.
Warto zobaczyd: Nic tylko wejśd do Markina gdzie zobaczymy kościół gotycki XVI wieku Santa María Xemein. Jest
jednym z ważnych obiektów religijnych dla mieszkaoców Kraj Basków. Tutaj, przychodząc szlakiem Camino i
skręcając w prawo, kontynuujemy równoległe do rzeki by dojśd do ciekawej sześciokątnej kaplicy San Miguel
Arretxinaga, z XVIII wieku, której wnętrze zaskakuje nas swoimi trzema ogromnymi naturalnymi skałami, które
zajmują prawie cały obręb, pod którymi jest ołtarz. Kaplica San Miguel Arretxinaga jest otoczona sklepami i
warsztatami, które powodują jeszcze większy kontrast z urokiem, który rodzi po wejściu do jej wnętrza i gdy
zobaczymy ołtarz. Trzy duże głazy, które trzymają się z sobą tworzą kapliczkę, która przedstawia kult do San Miguel i
na której postawiono kaplicę, prawie trzy wieki temu. Więcej: http://www.learjai.com
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Etap 5. :: MARQUINA/XEMEIN - GERNIKA

25.6 Km

Stąd, idziemy prosto szosą BI-633 do odgałęzienia camino w prawo, które zaprowadzi nas do Iruzubierta. Z tej
miejscowości pójdziemy, także ścieżką, pomimo że jest szosa z drugiej strony rzeki, do Bolívar. W koocu, wyjdziemy z
tej miejscowości traktem średniowiecznym, który opuści nas przy klasztorze Cenarruza –dośd strome podejście. Z
klasztoru, za strefą ogrodową, pojawia się droga, która wprowadzi nas do lasu. Przez las idziemy pod górę do szczytu
Gontzegarai i dochodzimy do szosy, która prowadzi do Gerikaitz. Odtąd, zawsze dróżką lub ścieżką, posuwamy się do
Munitibar (km 6) (bar otwierany o 9.30)(kolarze mogą pojechad z Cenarruza do Gernika BI-2224). Po wyjścia z
Munitibar wybieramy ścieżkę w lewo w kierunku Aldaka, która prowadzi do kaplicy Santiago. Zejście pozostawia
szosę i prowadzi szlakiem, na którym może byd trudne przejście przez strumieo. Zbliżymy się do szosy BI-2224, którą
idziemy dalej, a następnie szlakiem w kierunku Arratzu (km 13,5) szlak prowadzi przez pastwiska, błoto po kostki!
Kawałek wyrębu lasu, ścieżki rozjeżdżone i brak oznakowania. Stąd wejdziemy na stromą ścieżkę, która omija Marmiz
i drogą BI-3224 (możemy kontynuowad aż do Gernika).

Markina
Mieszk. :4900 I Do Iruzubieta: 3 km I Do Santiago de Compostela: 730.5 km

Iruzubierta
Do Bolibar: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 727.5 km

Bolibar
Do Cenarruza: 2 km I Do Santiago de Compostela: 726.3 km
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Warto zobaczyd: Zarząd miejski niezależny od Markina od 2004. Osada Errementarikua, związana z przodkami
Bolivara, jest Muzeum Simón Bolívar. We współpracy z Wenezuelą, w połowie minionego wieku zbudowano szkołę.
Popiersie Bolivara przed szkołą. Muzeum Simón Bolívar. Tel: 946 164 114. Wejście bezpłatne.

Cenarruza
Do Gerikaitz-Munitibar: 0.3 km I Do Santiago de Compostela: 724.3 km

Nocleg: Albergue Ziortza Beitia 300m od trasy camino, raczej prywatny hostal; cena 16€, posiłek 10€; miejsc 30. W 6
pokojach(są dwójki z łazienką);Telefon: (+34) 946 165 259 / 651 707 556 www.irurokziortza.com
Albergue pielgrzymów w klasztorze Cystersów; 10 miejsc w jednej sali, stół, krzesła, jest łazienka z prysznicem; cena
donativo, otwarte 11-20, do 17 zimą; Pielgrzymi są zapraszani na mszę o 1900, 2130 i 8-mej rano; Zakonnicy Kolegiaty
przyjmują pielgrzymów w miarę swoich możliwości. Klasztor jest oddalony od barów, sklepów czy restauracji.
Udzielanie gościny nie daje możliwości korzystania z kuchni, aczkolwiek zakonnicy, jako cystersi, starają się
zaoferowad posiłek dla goszczonych pielgrzymów? Jest to ten sam typ przyjęcia, jaki realizowały szpitale dla
pielgrzymów w Średniowieczu. Musimy pamiętad, że przyjęcie jest wyłącznie, dla pielgrzymów i że zakonnicy nie
nastarczają w obliczu wzrostu liczby pielgrzymów; całoroczne .
Warto zobaczyd: Świątynia gotycka z początków XVI, chociaż są też pozostałości, które pochodzą z XI w. Kościół
zmieniono w Kolegiatę w XV w. W środku wyróżnia sie kaplica de las Angustias, w której przedstawiony spotkanie
opata z pielgrzymem do Santiago. Świątynię uzupełnia renesansowy krużganek. Konstrukcja w tym pięknym miejscu
wynika, według legendy, z wskazania orła, stąd wzięła się czaszka w kaplicy Santa Lucía de Garai w Gerrikaitz z kooca
pierwszego tysiąclecia, którą upuścił na tym wzgórzu. W 1994 Kolegiata zmieniła się w klasztor, zakonu cystersów.

Gerikaitz-Munitibar
Do Zarra: 5.2 km I Do Santiago de Compostela: 724 km

Zarra
Do Elexalde-Arratzu: 2 km I Do Santiago de Compostela: 718.8 km

Elexalde-Arratzu
Do Mendata: 5.1 km I Do Santiago de Compostela: 716.8 km

Mendata
Do Gernika-Lumo: 6 km I Do Santiago de Compostela: 711,7 km

Nocleg: Albergue Municipal Idatze Etxea; adres Elexalde, 7; Mendata na początku miejscowości; Czynne 1.04 31.10, otwarte: 9-13.00; 15,30-19.30 w poniedziałek i czwartek klucz w restauracji „Artape”! 36 miejsc w 4 pokojach;
cena -7€; Dobrze wybrad tu nocleg i następnego dnia rano zwiedzid Gernikę w drodze do Lezama. Tel. 94 6257204,
618 269404

Guernica (Gernika-Lumo)

@

Mieszk. 15900 Do Gerekiz: 2.9 km I Do Santiago de Compostela: 705.7 km

Nocleg: Albergue Młodzieżowe Adres: Kortezubi Bidea, 9;
Cena zróżnicowana: latem 17€ ze śniadaniem dla
<25lat, 20,57€ dla starszych; w pozostałym okresie 14,45€ i 18,02 40 miejsc w bardzo dobrych pokojach; całoroczne
od 9-14 / 16 - 19 w dni robocze 15-20 w soboty, niedziele i święta. Tel.:
944 65 07 75;
www.suspergintza.net/InfoAlbergue.asp?id=15; kuchenka mikrofalowa;
Miejsce w hostalu 25-37,5€!!!
Strona 16 / 86

Camino de Santiago
Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

Warto zobaczyd: Miasteczko wielki symbol bombardowania, które je zniszczyło w 1937 i które przypomniał Picasso
swoim sławnym obrazem. Miejscowośd bardzo ważna dla Basków. Wyróżnia się Casa de Juntas i drzewo Gernika,
pod którym zbierała się starszyzna Kraju Basków i Vizcaya. Jest obiektem neoklasycznym z XIX wieku, sąsiaduje z nim
średniowieczny kościół Santa María de la Antigua. Obecnie Casa de Juntas jest siedzibą Parlamentu Vizcaya. Obok
niego, zobaczymy Drzewo Gernika, przy, którym składa przysięgę wybrany na Deputowanego Generalnego Vizcaya i
Lehendakari (prezydenta Kraju Basków). Także w starej części miasteczka, jest strefa, która uratowała się od
bombardowania, możemy odwiedzid kościół Santa María, wzniesiony w wieku XIV i XVIII. Jeśli nam czas pozwoli,
możemy pójśd na spacer do Parku Narodów Europy, z rzeźbami Chillida i Henry Moore. Jest otwarty od 10 do 19 h, a
latem do 21 h. Casa de Juntas C/ Allende Salazar (w części górnej miasta) Tel: 946 251 138. Godzinny: 10-14 h i 16- 18
h codziennie. Latem wydłuża się otwarcie o godzinę dłużej przed popołudniem. Muzeum Pokoju: Foru Plaza, 1 (Przed
Ratuszem). Tel: 946 270 213. Godzinny: od wtorku do soboty 10 do 14 h i od 16 do 19 h (latem cały dzieo). Niedziela
10 do 14 h. Zamknięte w poniedziałki.
Więcej: http://www.gernika-lumo.net
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Etap 6 :: GERNIKA - SANTA MARÍA DE LEZAMA

27.5 Km

Znowu, mamy różne opcje by zrealizować etap. Szosą (głównie kolarze,) trzeba iść BI-615 w kierunku Bilbao do 2,5
km, która prowadzi pod górę do szczytu Morga. To droga oficjalna do 2004. Pieszo, musimy wyjść z Gernika od
kaplicy Santa Luzia Zallo. Potem zaczyna się strome podejście po ścieżce PR-173. Ta droga jest wyasfaltowana (km
5), która łączy się z inną opcją na górze Morga (km 7,5). Tu, zostawiamy szosę i wejdziemy na szlak stromo pod górę
w lewo. Szlakiem między lasami przybędziemy do szosy, która zostawimy za spadkiem, na skrzyżowaniu w Fika (km
13,5). Kontynuujemy w lewo drogą, która dochodzi do Goikoletxea (km 17) i aż do Larrabetzu (km 18,5). Stąd szosą,
przy drodze ławki do Lezama (km 21), nie ma możliwości się zgubić. Do albergue kierujemy się w prawo za znakiem
„Uwaga dzieci”! W budowie jest nowe schronisko więc może być inna lokalizacja.

Guernica (Gernika-Lumo)

@

Mieszk. 15900 Do Gerekiz: 2.9 km I Do Santiago de Compostela: 705.7 km

Gerekiz
Do Morga: 6,0 km I Do Santiago de Compostela: 702.8 km

@

Morga
Do Goikolexalde 9,5km I Do Santiago de Compostela 727,2 km

Nocleg: Albergue turystyczne prywatne; za tunelem skręd w prawo 1,2km w dół drogą główną na drogowskazie
napisane „Meakaur” następnie 90 stopni w prawo na inną drogę, za zakrętem 800m na początku miejscowości jest
albergue 2km od Morga. Adres: Meakaur Auzoa, 1; Całoroczne w godz. 12 00-2200;. 62 miejsca; cena 16€, 19€ ze
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śniadaniem, 27€ z kolacją; pielgrzymi 10% zniżki; pralka i suszarka po 3€.Trzeba rezerwowad między 10-14 Tel. 944
911 746; http://www.albergue-meakaur.com/

Goikolexalde
Do Larrabechu: 1,6 km I Do Santiago de Compostela: 694 km

Larrabechu
Do Santa Maria de Lezama: 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 688.7 km

@

Lezama
Mieszk. :2400 I Do Zamudio: 3.3 km I Do Santiago de Compostela: 686.3 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów; Adres C/ Garaiotza, 133 E pod opieką SPCdS obsługują woluntariusze; otwarte
czerwiec-wrzesieo od 15-22; 20 miejsc, są koce, brak kuchni; cena –donativo; Pralka, suszarka, lodówka, kuchenka
mikrofalowa. Tel. 944 55 60 07 / 630 536 137 w Ayuntamiento;
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Etap 7 ::

SANTA MARÍA DE LEZAMA – BILBAO

14.5 Km

Względnie krótki etap jeśli zatrzymamy się w Bilbao, ale musimy przejść stromiznę góry Monte Avril. Od Lezama idzie
się najpierw do Zamudio (km 2), przed kościołem San Martin i wieżą Torre Malpica idziemy w prawo, przejście nad
drogą szybkiego ruchu i droga robi się bardziej stroma. Wolno, będziemy wspinać się aż do dotarcia do szczytu góry
Monte Avril (km 6,5). Stąd, rozpoczynamy schodzenie, mijając Txakoli (km 9) Monte Avril i następnie stromym
zejściem na szosę i schody do bazyliki Nuestra Señora (Matki Boskiej) de Begoña (km 13,5). Stąd do centrum Bilbao
pozostaje już niewiele: wystarczy iść Calzadas de Mallona i zejść po schodach, by otworzył się przed nami plac
Unamuno i starówka.

@

Lezama
Mieszk. :2400 I Do Zamudio: 3.3 km I Do Santiago de Compostela: 686.3 km

Zamudio
Mieszk.: 3200 I Do Bilbao: 7 km I Do Santiago de Compostela: 683 km

Warto zobaczyd: Wieżę Zamudio, także znaną jak Torre de Malpica, obok kościoła San Martín. Wieża, na planie
prawie kwadratu, jest gmachem obronnym epoki późnego średniowiecza (wiek XV -XVI).

Bilbao
Mieszk. :355000 I Do Puente del Diablo: 3 km I Do Santiago de Compostela: 676 km
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Nocleg: Albergue de Peregrinos, Municypalne, Adres: C/ Kobetas, 60, tel. 630 536 137 (Carlos Erazo), Czynne 15.06
-30.09, cena donativo, 25 miejsc, otwarte 15-22.
Albergue młodzieżowe „Albergue Bilbao Aterpetxea”; Adres: Carretera Basurto Castrejana, 70; Widok na miasto; W
nocy z daleka widoczny neon z napisem „Albergue Bilbao Aterpetxea” w wysokim bloku (7 pięter); Całoroczne od 8
do 21; 142 miejsca -pok. 4-6 osobowe; cena 14,6€ ze śniadaniem; 8,0€ kolacja. Otwarte 8-21; lepiej wcześniej
rezerwowad. Łóżka z pościelą, Internet gratis; Credencial musi byd ważny od 2 dni. Tel. 944 20 42 00
Albergue Bilbao Akelarre Hostel prywatne. Adres: C/ Morgan, 4-6; Tel. 944 05 77 13;
www.bilbaoakelarrehostel.com; Otwarte od 2009 r. całoroczne, cena w pokoju 12 osobowym 15,5€ ze śniadaniem,
w 8 osobowym 16,5€, 6 osobowym 17,5€, 42 miejsca, możliwa rezerwacja, otwarte 8-23. Lodówka, za ręcznik 1,5€.
Warto zobaczyd: Bazylika Begoña jest świątynią z XVI wieku, w stylu późny gotyk, w której znajduje się obraz
romaoski patrona Vizcaya.
Słup milowy jacobeo Camino del Norte. Założone w 1300, już w liście fundacyjnym określa się kościół Santiago jak
świątynię nowego miasta. Stolica Vizcaya, miejscowośd wyróżnia się w historii z powodu handlu za pośrednictwem
swego portu morskiego, a w ostatnich stuleciach, przez rozwój przemysłu. Dziś, zamierza odwrócid to poprzez duże
inwestycje, które mają przeobrazid je w miasto turystyczne, zmieniając przemysłowe ujście rzeki Bilbao na strefę
próżniactwa i kultury. Camino wchodzi do Bilbao napotykając bazylikę Begoña. W centrum miejskim wyróżnia się
katedra gotycką Santiago z XIV wieku i Kościół San Antón, stylowy gotycki, z renesansową fasadą i barokową wieżą,
usytuowaną przy trasie camino i most tego samego imienia. Oba gmachy wyznaczają „Siedem Ulic” i nosi to nazwę
Starego Bilbao. Zwiedzid można nowoczesne muzeum Sztuk Pięknych Guggenheim Avda Abando Ibarra, 2. Tel: 944
359 080. Więcej : http://www.bilbao.net
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Etap 8 ::

BILBAO – PORTUGALETE

20.5 km

Są różne warianty by przejśd Bilbao i jego metropolię. Można iśd, tą która ci się podoba, lub oznakowaną oficjalnie
jako camino. Od Katedry kontynuujemy ulicą Tendería dochodzimy do kościoła San Antón i przechodzimy ujście rzeki
po moście o tej samej nazwie. Dalej idziemy ulicami Bilbao la Vieja, San Francisco, Plaza Zabalburu i dużą arterią
Bilbao - ulicą Autonomia. Na koocu tej długiej ulicy mamy dwie opcje, jedna po schodach, by wejśd do dzielnicy
Altamira a potem zejśd drogą do mostu Diabła, lub iśd szosą by pójśd wzdłuż obrzeża tej dzielnicy i potem wejśd na
szosę Bilbao - Castrejana przez most Diabła (opcja dla kolarzy). Od tego miejsca, rozpoczynamy ostre podejście,
szlakiem na pewnym odcinku pokrywającym się z średniowiecznym traktem pétrea do Kaplicy Santa Águeda (km 9).
Stąd szosą już w dół, idziemy do Baracaldo, obok kościoła San Vicente i cmentarza, by wejśd na ogromnym teren z
nowo zbudowanym Bilbao Exhibition Centre (centrum handlowe) pośrodku (km 14,8). Dalej idziemy do Sestao (km
19), przechodząc rzekę Galindo, a w koocu przybywamy do Portugalete, gdzie zobaczymy ujście rzeki z wiszącym
mostem. Przechodząc szosę zbliżamy się do Katedry Santa María (km 20,5).
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Bilbao
Mieszk. :355000 I Do Puente del Diablo: 3 km I Do Santiago de Compostela: 676 km

Puente del Diablo
Do Baracaldo: 7.7 km I Do Santiago de Compostela: 673 km

Baracaldo
Mieszk.:96000 I Do Sestao: 5.8 km I Do Santiago de Compostela: 665.3 km

Warto zobaczyd: Przed miejscowością, możemy odwiedzid, jeśli będzie otwarta, kaplicę Santa Águeda,
umiejscowioną trochę za mostem Diablo (Diabła). Kaplica posiada płaskorzeźbę i witraż zadedykowany Santiago.

Sestao
Mieszk. :30000 I Do Portugalete: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 659.5 km

Portugalete

@

Mieszk.: 16000 I Do Playa de la Arena: 12.8 km I Do Santiago de Compostela: 657.7 km

Nocleg: Albergue municypalne; adres: Casilda Iturrizar, 8; cena donativo, 22 miejsca w 2 salach; otwarte 1.07-31.08
od 1500-2200; kuch. mikrofalowa; Tel. 630536137 (Carlos Erazo, de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago
de Vizcaya)
?Albergue pielgrzymów w szkole w Sali gimnastycznej; 14 miejsc na materacach; cena donativo. Otwarte lipiec
sierpieo; klucz w informacji turystycznej. Tel 608971020 do szkoły, do biura 944729314.
Pension La Guia; adres: ul. Virgen de la Guia, 4; 600m od wiszącego mostu. Otwarte lipiec-sierpieo. Nowe. Cena: 20 e
jedynka; 32 e dwójka; Tel.944837530.
Warto zobaczyd: Miasto założone w XIV wieku, wyróżnia się średniowieczna starówka, jest to kompleks historycznoartystyczny. Wskazane jest zobaczyd kościół Santa María, w stylu gotycko-renesansowy, postawiony na brzegu przy
ujściu rzeki. Stąd możemy obejrzed wytwór emblemática - most Transbordador (Puente Bizkaia) przez ujście rzeki
Nervión:, zbudowany z żelaza w 1893, by połączyd Baracaldo i Gecho w sposób bardzo pomysłowy bez przerywania
żeglugi morskiej. Więcej: http://www.portugalete.org
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Etap 9 :: PORTUGALETE – CASTRO URDIALES

36km

Z Portugalete znaki na chodniku wyprowadzają nas na szeroką ścieżkę rowerową prowadzącą do Playa Arenas
(można zjeśd tam obiad w barze). Stąd wzdłuż plaży idziemy do Pobeña gdzie jest refugio. Jeśli tu nocowałeś to idziesz
po schodach na wysoki brzeg i dalej ścieżką trasą toru górniczego z ławkami i studnią z wodą wzdłuż brzegu i
schodzimy do Ontón (km 7,5). Tu, możemy pójśd w prawo szosą N-634 aż do Castro, lub obierzemy kierunek
Baltezana (km 8,5), drogą CA-523. Z tej miejscowości wyjdziemy na camino (kolarze muszą kontynuowad szosą) i po
forsownym ale krótkim podejściu dojdziemy znów do szosy, by zejśd do Otañes (km 14,5). Stąd, dalej trasą dawnego
toru kolejowego, który bez problemu zaprowadzi do Santullán (km 15,5). Drugorzędnymi ścieżkami kierujemy się do
Sámano (km 20) i od kościoła San Nicolás, idziemy dalej szosą do Castro Urdiales (km 23,5) zostają jeszcze prawie
dwa kilometry by dojśd do centrum tej miejscowości.

Portugalete

@

Mieszk.: 16000 I Do Playa de la Arena: 12.8 km I Do Santiago de Compostela: 657.7 km

Play de la Arena
Do Muskiz / Pobena: 1 km I Do Santiago de Compostela: 644.9 km

Muskiz / Pobeña
Mieszk. : 7000 I Do Covaron: 3 km I Do Santiago de Compostela: 643.9 km
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Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne, Czynne od 8.05- 30.09. Otwarte 15-22. 22 miejsca w jednej sali; cena
donativo, przy parkingu blisko plaży w dawnej wiejskiej szkole, brak kocy, kuchnia z mikrofalówką, lodówka, mili
hospitaleros witają szklanką soku, dobre warunki, zadbane i lekkie śniadanie rano. Tel. 946707075; Polecam! Menu
w barze 10€ w Playa la Arena 2km wcześniej.

Covaron
Do Onton: 5.9 km I Do Santiago de Compostela: 640.9 km

Ontón
Mieszk. : 500 I Do Baltezana: 0.9 km I Do Santiago de Compostela: 635 km

Chociaż jeszcze zdarzają się przewodniki bez aktualizacji, które mówią inaczej, w 2007 r. nie było tam nic.

Baltezana
Do Otanes: 5 km I Do Santiago de Compostela: 634.1 km

Otanes
Do Santullan: 3.1 km I Do Santiago de Compostela: 629.1 km

Santullan
Do Semano: 2.8 km I Do Santiago de Compostela: 626 km

Semano
Do Castro Urdiales: 3.9 km I Do Santiago de Compostela: 623.2 km

Castro Urdiales

@

Mieszk.: 29000 I Do Allendelagua: 2 km I Do Santiago de Compostela: 619.3 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów; położone przy wyjściu z miasteczka przy Arenie, adres: C/ Leonardo Rucabado cena
5€, położone przy wyjściu z miasteczka przy Arenie, z zewnątrz wygląda dobrze; 16 miejsc na pietrowych łóżkach i 4
materace w jednej sali; mikrofalówka; Otwarte od 16-tej do 22-ej; klucze w informacji turystycznej (9.30-13.30 i 1619) lub na policji municypalnej Tel. 942869276. Całoroczne.
Warto zobaczyd: Jedno z najładniejszych miast turystycznych Cantabrii, i wytchnienie na weekend dla mieszkaoców
dużego pobliskiego Bilbao. Jego pochodzenie sięga czasów Rzymu. Dzisiejsze miasto znajduje się na miejscu kolonii
Flavióbriga, założonej przez cesarza Vespasiana. Za głazem, który wznosi się za molo spotykamy kompleks
monumentalny. Wyróżnia się w nim kościół Santa María de la Asunción (w. XIII), gotycki wielkiej doskonałości, razem
z muzeum parafialnym. Naprzeciw kościoła jest miliario rzymskie, napotkane już w Otañes i datowane na rok 61.
Obok kościoła wyróżnia się zamek-latarnia morska, z XIII wieku. Ma formę pięciokąta z masywnymi podporami
narożnymi. Także w kompleksie monumentalnym spotykamy kaplicę Santa Ana, obok mostu średniowiecznego. Na
koniec już w mieście ratusz - gmach z XVI wieku, w którym dokonywano zmian w kolejnych wiekach. Jest z sillería i
wyróżnia się balkon i wieża zegarowa z XIX wieku.
Więcej: turismocastro@cantabria.org
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Etap 9a. ::

PORTUGALETE – CASTRO URDIALES 27 km

Opcja krótsza to 27 km. W tym wariancie, zostawiamy strefę miejską Portugalete i idziemy ścieżką rowerową do La
Arena – Muskiz - Pobeña, gdzie, przejdziemy most niebieski przy plaży, dochodzimy do parkingu, około którego
napotykamy albergue pielgrzymów (km 11). Tu można zakooczyd etap lub kontynuując, wspiąd się po schodach, przez
piękną dawną trasę toru górniczego, kąpiąc się w morzu. Ta droga omija Ontón i aby etap nie wydłużył się
nadmiernie, skracamy porzucając oznakowanie jacobea by pójśd szosą N-634 do Castro Urdiales. W tym celu ,
kontynuujemy dawną szosą krajową bez poboczy, a jednak używana, która pnie się łagodnie (km 22) i zejśd do
miejscowości Mioño (km 24,5). W koocu, dalej tą szosą, wchodzimy do Castro Urdiales(km 27).
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Etap 10 ::

Etapy w KANTABRII
CASTRO UDRIALES – LAREDO

36 km

Długi etap, z czego większośd drogą nadmorską. Trzeba wstad wcześnie by wyjśd z Castro Urdiales szosą krajową i na
wysokości areny do walki byków, skręcid w lewo i dalej iśd ścieżką, która nas prowadzi do Allendelagua (km 4) i
Cérdigo. W tym miejscu, przechodzimy drogę szybkiego ruchu i szosę krajową i kontynuujemy pięknymi ścieżkami
wzdłuż morza do Islares, skąd pójdziemy kilka kilometrów szosą, a potem, na wysokości wiaduktu, opuszczamy z ulgą
niebezpieczną szosę,(do El Portarron kontynuujemy dalej szosą) na wzniesieniu idziemy w lewo ścieżkami bardziej
spokojnymi, które nas prowadzą do Rioseco. Stąd dalej przez osadę Magdalena (km 17) przechodzimy rzekę Agüera i
idziemy wzdłuż jej brzegu kilka godzin. Od tej miejscowości będziemy musieli wspiąd się stromym podejściem by wejśd
do doliny Liendo, którą przejdziemy i powrócimy znów na szosę krajową (km 25). Stąd, kontynuujemy szosą aż znaki
nas doprowadzą w lewo do Tarrueza do kościoła Santa Cecilia, a następnie wrócid i iśd pod górę do szosy. Wkrótce
wchodzimy do Laredo, na wysokości starej jej części. Na skale można zobaczyd ruiny zamku San Antón de la Orden
San Juan de Jerusalén. Inny wariant to za Cedrigo kontynuowad szosą N-634 do Laredo tylko 12km, wariant polecany
przy złej pogodzie.
Uwaga: Jeśli chcemy nocowad w El Portarron to nie schodzimy w lewo lecz idziemy szosą do samego baru, skąd w
lewo lokalną CA-151 do albergue. Następnego dnia możemy iśd dalej CA-151 do Rioseco i wejśd tam na szlak w
prawo, lub wrócid do N-634 i kontynuowad dalej (polecam przy złej pogodzie), jest krócej!

Castro Urdiales

@

Mieszk.: 29000 I Do Allendelagua: 2 km I Do Santiago de Compostela: 619.3 km
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Allendalugua
Do Cerdigo 2.0 km I Do Santiago de Compostela: 613.3 km

Cerdigo
Do Islares: 3.4 km I Do Santiago de Compostela: 615.3 km

Warto zobaczyć: Kościół San Juan Ewangelista z XV wieku.

Islares
Do El Portarron del Guriezo: 3.7km I Do Santiago de Compostela: 611.9km

El Pontarrón de Guriezo
Do La Magdalena:7km I Do Santiago de Compostela: 608.2km

Nocleg: Albergue pielgrzymów; Od baru drogą w lewo około 1km, po prawej stronie drogi; 14 miejsc; cena donativo, brak kuchni, łóżka piętrowe, brak sklepu, bar tylko z kanapkami, położone nad samą rzeką (można
obserwowad przypływy i odpływy), klucze w barze „Pontarón” 9.30-22.30 pobiera pierwszy pielgrzym, tu też sello.
Pustka dookoła.

La Magdalena
Do Liendo 7,1km I Do Santiago de Compostela: 601.4km

Liendo
Mieszk.: 1000 I Do Tarrueza 5.1km I Do Santiago de Compostela: 594.3km

Nocleg: Albergue pielgrzymów Adres Barrio de Hazas, 7, klucz pon.- pt. 9.30-14.30 w Ayuntamiento, 17-21 na
stadionie, sobota-niedziela w barze Villamar. Całoroczne, cena 4€, 10 miejsc. Pralka, lodówka, kuchnia z płytą
ceramiczną. Zimą trzeba wcześniej skontaktowad się z hospitalero.
Warto zobaczyć: Wyróżnia się kościół parafialny de la Asunción,, zbudowany w końcu wieku XVI. Mieści

w sobie zespół interesujących retabulów, jak również obrazy Santiago i trzy haftowane muszle pielgrzyma
na nervadura.
Tarrueza
Do Laredo 5.9km I Do Santiago de Compostela: 589.2km

Laredo

@

Mieszk.: 13000 I Do La Magdalena: 7km I Do Santiago de Compostela: 608.2km

Nocleg: Residencia Albergue Casa de la Trinidad Prywatne; Adres: San Francisco, 24; całoroczne; cena 10€; 12
miejsc, dwójki z łazienką; Trzeba rezerwowad wcześniej Tel. 942606600.
Albergue „El Buen Pastor” prywatne; adres: C/ Fuente Fresnedo, 1; 20 miejsc (7 dwójek, 1x1, 1x5); od 13€ zależy od
sezonu; kaplica, kuchnia, pralka 5,5€; prowadzą Franciszkanie. Tel. 942 606288. www.alberguebuenpastor.com.
Lipiec-wrzesieo problemy z miejscem.
Warto zobaczyd: Miejscowośd turystyczna, stara częśd El Rastrillar na tyłach przystani. Ślady starych murów i bram.
Uliczki prowadzą w górę do kościoła La Ascunción (czynny po południu); Więcej: laredo@cantabria.org
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Etap 11 ::

LAREDO – NOJA

21/23 km

Możesz zapytad: dlaczego wybieramy ten wariant, skoro oddala nas od morza i ponadto jest dłuższy? Odpowiedzią
jest refugio pielgrzymów Colindres, na wypadek gdybyś nie chciał spad w Laredo, (uwaga znaki jacobeo w Laredo na
słupach oświetleniowych słabo widoczne) oraz historia, że to dawna trasa pielgrzymów i omija podróż łodzią.
Dlatego, jeśli wybiera się ten wariant, musimy nadłożyd drogi szosą krajową prawie dwa kilometry potem, znaki nas
skierują do Colindres (km 4,1). Od tej miejscowości, kontynuujemy szosą by przejśd rzekę Asón przez most
zaprojektowany przez Eiffela. W Adal-Treto, odchodzimy od szosy krajowej by wkrótce powrócid. Znaki nas
wyprowadzą na nowo do niej i zaczyna się łagodne podejście po ścieżkach , które doprowadzą do drogi szybkiego
ruchu idziemy wzdłuż, będziemy mieli cudowne widoki na marismas Santoña (są to tereny zalewane podczas
przypływów) i jego otoczenie. Stąd, znaki nas doprowadzą do Gama (km 12,5) i do Escalante (14,5). Droga nas
wyprowadzi z tej miejscowości do szosy CA-148, która nas będzie prowadzid do Noja (km 21,3), łącząc się tam z
drugim wariantem jacobea.

@

Laredo

Mieszk.: 13000 I Do La Magdalena: 7km I Do Santiago de Compostela: 608.2km

@

Colindres
Do Treto: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 579.3 km

Albergue municypalne; adres: C/ Heliodoro Fernandez, 27; 18 miejsc w 3 pokojach; cena – 6€, klucze i opłata w
siedzibie policji lokalnej obok Ayuntamiento, z zewnątrz wygląda bardzo dobrze. Tel. 608878797; całoroczne.
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Treto
Do Cicero: 3 km I Do Santiago de Compostela: 576.8 km

Cicero
Do Gama: 3.6 km I Do Santiago de Compostela: 573.8 km

Gama
Do Escalante: 2.2 km I Do Santiago de Compostela: 570.2 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów; Adres: Plaza El Ferial; 14miejsc, klucz w barze El Yugo - José Manuel Lastra. Cena 4€,
Czynne 7-23, całoroczne

@

Escalante
Mieszk.: 700 I Do Noja: 7.9 km I Do Santiago de Compostela: 568 km

Nocleg: Albergue całoroczne w klasztorze sióstr Klarysek; adres c\Meakaur Auzoa, 1; całoroczne, otwarte od 12-tej;
10 miejsc; cena ? ze śniadaniem i kolacją; Kontakt w Ratuszu pytad się o Manuel Sánchez.
Warto zobaczyd: Obejmuje częśd Rezerwatu Przyrody tereny zalewowe Santoña, Victoria i Joyel. Wyróżnia się kościół
San Román de Escalante, z XII w., jednonawowy. W okolicy znajduje się kościół Santa Cruz, na terenie byłego
klasztoru. Kaplica Santiago jest jego najstarszą częścią z XVI w. Wyróżnia się dom -wieża Guevara.

Noja
Mieszk.: 2200 I Do San Miguel de Meruelo: 6 km I Do Santiago de Compostela: 560.1 km

Nocleg: Albergue turystyczne Adventura, adres: C/ Helguera,20 ; Całoroczne, 60 miejsc, Cena 12€? Tel:- 942
313736. Iśd wzdłuż plaży;
Warto zobaczyd: Cały obszar między Santoña i Noja to okolice przyrodnicze o dużym znaczeniu, jakimi są tereny
zalewowe Joyel i tereny zalewowe Victoria, które przecinamy po wyjścia z Santoña. Co do miejscowości, jej szerokie
plaże, Helgueras -Trengandín, które musimy przebyd, zamieniły ją w ostatnich latach w centrum turystyczne
szczególnie w miesiącach letnich. Na trasie pieszego camino wyróżnia się zabytkowy kościół San Pedro. Jest w stylu
gotyckim z XVII wieku. Most rzymski niedawno odnowiony, symboliczne pozostałości traktu rzymskiego. Jeśli idziemy
cały czas plażą do Noja zobaczymy go jeśli przy ujściu strumienia pójdziemy w górę.
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Etap 11a. ::

LAREDO / SANTOÑA – GÜEMES

26 km wariant wzdłuż wybrzeża

Początek etapu nie może byd bardziej wierny nazwie „camino przybrzeżne”. Po przejściu rozległej miejscowości
Laredo (iśd wtedy wzdłuż plaży) dochodzimy do przystani, by przepłynąd cieśninę łodzią (przyjemna przejażdżka cena
0,5-1,5€) i przybyd w ten sposób do Santoña (km 5,5). Do Santoña można dojśd na piechotę idąc do Colindres, a
stamtąd N-634 i w prawo na CA-241 i przez most do Santoña po prawej stronie za mostem albergue młodzieżowe.
Stąd, wychodzimy na szosę CA-141 przechodząc cudowne tereny zalewowe Santoña, Victoria i Joyel. Znaki jacobeas
zmienią nam kierunek do Berria by dojśd do plaży i przejśd małą górę “El Brusco”(km 9) (wąska ścieżka wśród
kłujących krzewów dośd strome wejście i zejście. Na górze cudowny widok!) i wrócid na plażę po jej drugiej stronie,
którą przejdziemy jeszcze trzy kilometry do Noja, to najpiękniejszy odcinek drogi kantabryjskiej – nie wolno go
pominąd! (km 12). Plażę przecina strumieo obchodzimy go przechodząc przez most rzymski i wchodzimy do Noja.
Stąd, śledząc uważnie znaki, by skierowad się do dzielnicy Castillo i stamtąd, po ścieżkach i drogach dobrze
oznakowanych łatwą trasą, do Meruelo (km 18). W tej miejscowości musimy zboczyd z drogi na krótkie zwiedzanie
kościoła San Miguel. Z Meruelo wyjdziemy na szosę CA-455 w lewo w kierunku Güemes i omijając Bareyo. Brak jest
oznakowania szlaku do Bareyo w Meruelo, a jest strzała z opisem kierująca w lewo. Uwaga pueblo jest bardzo
rozrzucone, a refugio pielgrzymów jest oddalone o 2km (km 26).

Santoña
Mieszk.: 1000 I Do Noja 7,9km I Do Santiago de Compostela 560,1km

Nocleg: Albergue młodzieżowe; adres: Cicero, s/n. 39740 Santoña 68 miejsc w 8 pokojach; od 9-22; tel. 942662008;
6,5€, 8€ ze śniadaniem, 12,50€ ze śniadaniem i obiadem, każdy dostaje swój klucz, pierwszy budynek po prawej
stronie idąc C-241, od portu ostatni po lewej w kierunku Cicero, latem wiele dzieci i młodzieży. Trzeba rezerwowad
telefonicznie szczególnie latem. Tel. 94266208; Otwarte 9-22. Polecam! www.alberguedesantona.com, zimą
zamknięte w niedzielę po południu.
Można przepłynąd statkiem z Laredo

Noja
Mieszk.: 2200 I Do San Miguel de Meruelo: 6 km I Do Santiago de Compostela: 560.1 km

Nocleg: Albergue turystyczne Adventura, adres: C/ Helguera,20 ; Całoroczne, 60 miejsc, Cena 12€. Tel:-942 631405.
Iśd wzdłuż plaży;
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Warto zobaczyd: Cały obszar między Santoña i Noja to okolice przyrodnicze o dużym znaczeniu, jakimi są tereny
zalewowe Joyel i tereny zalewowe Victoria, które przecinamy po wyjścia z Santoña. Co do miejscowości, jej szerokie
plaże, Helgueras -Trengandín, które musimy przebyd, zamieniły ją w ostatnich latach w centrum turystyczne
szczególnie w miesiącach letnich. Na trasie pieszego camino wyróżnia się zabytkowy kościół San Pedro. Jest w stylu
gotyckim z XVII wieku. Most rzymski niedawno odnowiony, symboliczne pozostałości traktu rzymskiego. Jeśli idziemy
cały czas plażą do Noja zobaczymy go jeśli przy ujściu strumienia pójdziemy w górę.

San Miguel de Meruelo
Do Bareyo: 3.5 km I Do Santiago de Compostela: 557.2 km

Bareyo
Do Güemes: 4.5 km I Do Santiago de Compostela: 553.7 km

Güemes
Do Galizano 4.0 km I Do Santiago de Compostela: 549.2 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów Cabaña del Abuelo Peuto hospitalero-Ernesto Busto Crespo; 40 miejsc; cena –wg
uznania, koce, wspólna kolacja, śniadanie!, taras, ogród, fantastyczni hospitaleros tworzą niepowtarzalną atmosferę,
jedyne takie na trasie, nie ma baru ani sklepu, oddalone od cywilizacji – do miejscowości Güemes 1,5 km – bar przy
kościele menu 8€, Tel. 942 621 122; 686 697 917; 942 62 13 13. Polecam!!!
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Etap 12 ::

NOJA / GÜEMES – SANTANDER

28km/14.5 km

Planowanie etapów jest logiczne. Pozwala nam zrealizowad ten krótki etap by przybyd do Santander jeszcze rankiem i
mied cały dzieo na zwiedzanie stolicy Kantabrii. Odległośd jest skromna. Z Güemes wychodzimy w lewo drogą CA-443,
dojśd do ronda z CA-141 (km 3,5), dalej kontynuujemy w lewo w kierunku Somo. W miejscowości Galizano (km 4,4)
strzałki zmieniają kierunek by odwiedzid kościół w miasteczku (można sobie podarowad i iśd dalej szosą) i wracają do
szosy. Kooczymy trasę szosą na rondzie idziemy w prawo by pójśd w Loredo do Sanktuarium Santa María de Latas
(km 8,4). Stąd od frontu schodzimy, (na słupie strzałka wskazująca drogę do przystani obok campingu) przechodząc
rejon willowy Somo i docieramy do wybrzeża i przystani (km 10,4). Tu stateczek “Pedreñas” zabierze nas drogą
morską (2,20 euro płynie się 0,5godz.) do portu w Santander, w centrum, blisko Katedry i albergue pielgrzymów (km
14,5), od katedry wąską uliczką i po schodach na Rua Mayor, pierwszy budynek w lewo. W barze El Brusco, poniżej
albergue, można zostawid plecak u barmanki Dory (jedzenia nie polecam) i iśd zwiedzad Santander.
Jeśli idziemy z Noja to mamy do przejścia 28km – dochodzi odcinek Noja – Guemes z etapu 11a
Uwaga1: Istnieje inny wariant prowadzący wybrzeżem. W Galizano skręcid w prawo na CA-440, która prowadzi przez
z Langre i Loredo do Somo. Prawdopodobnie jest tam jakiś oznakowany szlak (biało-czerwony?), który prowadzi
brzegiem morza. Podobno pięknie!
Uwaga2: Jeśli nie chcemy płynąd promem do Santander to możemy iśd z Somo pieszo około 30km drogą CA-141 przez
most do Pedreña, Elchas, Gajano, Heras, strefę przemysłową Santander, Astillro, Guarnizo (przy kościele Nuestra
Señora de Muslera jest albergue 14 miejsc, Tel. 942220357 señor Torcida), a potem przez przedmieścia Santander do
centrum.

Noja
Mieszk.: 2200 I Do San Miguel de Meruelo: 6 km I Do Santiago de Compostela: 560.1 km
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Galizano
Do Loredo: 3 km I Do Santiago de Compostela: 541.7 km

Loredo
Do Latas: 1 km I Do Santiago de Compostela: 538.7 km

Latas
Do Somo: 2 km I Do Santiago de Compostela: 537.7 km

Somo
Do Santander: 4.1 km I Do Santiago de Compostela: 535.7 km

Guarnizo
Albergue de peregrinos Nuestra Senora de Muslera. Municypalne, adres Calle Fernández Escargaz, całoroczne, 14
miejsc, cena donativo, Tel. 942 22 03 57. Gdy zamknięte dzwonid pod nr telefonu wywieszony na drzwiach.
Znajduje się na trasie wariantu drogą CA-141 jeśli nie decydujesz się płynąd promem do Santander.

Santander

@

Mieszk.: 183000 I Do Peñacastillo: 4.6 km I Do Santiago de Compostela: 531.6 km

Nocleg: Albergue prywatne Santos Martires; adres: C/Rúa Mayor nº9 -100m od katedry; całoroczne; otwarte od 15tej do 2230; cena 6€; 38 miejsc w jednej sali; brak kocy, kuchnia wyposażona, pralka. Tel. 942 219 747. Można nabyd
credencial za 1€. Groźny hospitalero Viktorio (Włoch) gasi światło o 22-ej, a o 7-mej włącza muzykę na cały
regulator, nie pozwolił spad na podłodze, 2 nadmiarowych spało na korytarzu przed drzwiami! Brak taniej
alternatywy! W barze El Brruca – właścicielka Dora - można zostawid plecak, Menu w barze El Barruca 8,5€.
Tanie pensión 12- 15 euro na ulicy Cuesta del Hospital równoległa do Rúa Mayor.
Warto zobaczyd: Z łodzi, która nas przywiezie z Somo do Santander możemy zobaczyd to miasto w całym swoim
blasku. Wzniesione wokół naturalnego portu, wykorzystywanego już przez Imperium Rzymskie, łączy plaże i wzgórza
wokół zatoki. Katedra (s. XIII -XVIII) zwiedzid koniecznie, obok znajduje się refugio pielgrzymów. Obecna świątynia
zamieniona z dawnego klasztoru los Cuerpos Santos, Emeterio i Celedonio, który dał nazwę miastu (Sancti Emeteri).
Początkowo wzniesiono budowlę kościelną niską, kaplicę Chrystusa (wiek XIII), na dających się zauważyd ruinach
rzymskich Puerto de la Victoria, a później wzniesiono kościół wysoki. Wyróżnia się ponadto krużganek gotycki,
wyraźny wpływ cystersów, datowany na wiek XIV i krypta. Pożar w 1941 zburzył znaczną częśd starego miasta,
dlatego katedra i budynki wokół są całkowicie odnowione. Biorąc pod uwagę, że etap dzisiejszy, który jest względnie
krótki, mamy czas by przejśd się przez jedno z najpiękniejszych miast Kantabryjskich, polecamy strefę La Magdalena,
el Sardinero i Kasyno. Można dopełnid spacer po mieście zwiedzeniem Domu -Muzeum Menéndez Pelayo.
Więcej: http://www.turismodecantabria.com
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Etap 13 ::

SANTANDER – SANTILLANA DEL MAR

34.5/40.5 km

Wyczerpujący etap, który nas zmusza do wczesnego wstawania. Z albergue możemy pójśd w lewo ulicą Alta (znaki
prowadzą w przeciwną stronę) lub w prawo i według wskazao strzałek i muszli skręcid w lewo. Obie trasy spotykają
się na rondzie. Wychodzimy z Santander aleją Valdecilla (dobrze oznakowane) obok szpitala Valdecilla, na szosę N611w kierunku do Peñacastillo (km 4,6). Tu strzałki prowadzą w prawo i przez pastwisko kierujemy się w stronę
torów. Odtąd tory towarzyszą nam stale i przekraczamy je jeszcze 3 razy. Przechodzimy przez tę miejscowośd i
strzałki doprowadzą do stacji Mortera, a stąd do Boó Piélagos (km 11,4). Gdzie kolejny raz przekraczamy tory a na
dole jest stacja kolejowa (można przejechad ten odcinek pociągiem do stacji Mogro). By przejśd rzekę, musimy pójśd
wzdłuż jej brzegu w kierunku Arce (km 16) i Oruña (km 17,2), a potem wrócid po drugiej stronie rzeki. Inny wariant to
most kolejowy za Boó Piélagos, który skraca drogę o prawie siedem kilometrów jest zabroniony dla pieszych.
Przejście przez most na własną odpowiedzialnośd (większośd pielgrzymów funduje sobie ten dreszczyk emocji – ja
również). Idąc przez most wzdłuż torów docieramy do stacji kolejowej Mogro i wychodzimy w prawo drogą CA-232
(ta sama którą idziemy z Oruña jeśli pójdziemy trasą oficjalną), która po 200m doprowadza do CA-322 skręcamy tu w
lewą stronę (kierujemy się na Sanctuario i Barcena de Cudon - drogowskaz) lokalną drogą na wzgórze, do
osiągnięcia la Virgen del Monte (Najświętszej Panienki Góry). Camino skręca w prawo i mamy wspaniałe widoki,
przybywamy do Mogro (km 20,7). Z tej miejscowości wychodzimy przez starą częśd, obok cmentarza, by skierowad się
do rurociągów firmy Solvay, obok których pójdziemy do miejscowości Requejada (km 31). Idziemy pewien czas wzdłuż
N-611 i gdy dochodzimy do drogi Ca-131 prowadzącej do Santillana to prawej stronie jest bar, w którym polecam
zjeśd dobry obiad, a naprzeciwko sklep. Gdy skręcimy w prawo na CA-131 przechodzimy tory kolejowe ale na rondzie,
zamiast kontynuowad szosą w lewo w kierunku “Santillana”, która jest niebezpieczna ze względu na ruch
samochodów, kontynuujemy w prawo by przejśd trzysta metrów, a potem ścieżką w lewo, drogą dłuższą lecz
spokojniejszą. Doprowadzi nas do Camplengo, mamy tu refugio dla pielgrzymów w zajeździe “Arco Iris”(km 39,5)”, do
właściwego Santillana zostaje kilometr (40,3). Santillana to miejscowośd turystyczna i ceny są horrendalne więc lepiej
wcześniej zjeśd lub zrobid zakupy. Można również iśd bezpośrednio do Santillana szosą CA-131 i przy biurze informacji
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turystycznej w prawo do centrum pięknymi i starymi uliczkami. Przed bazyliką po prawej stronie mieści się muzeum i
albergue. Polecam!!!

@

Santander

Mieszk.: 183000 I Do Peñacastillo: 4.6 km I Do Santiago de Compostela: 531.6 km

Peñacastillo
Do Boo de Pielagos: 6.8 km I Do Santiago de Compostela: 527 km

Boó Piélagos
Do Arce: 3.8 km I Do Santiago de Compostela: 520.2 km

Arce
Do Oruna: 1 km I Do Santiago de Compostela: 516.4 km

Oruña
Do Mogro: 4.5 km I Do Santiago de Compostela: 515.4 km

Mogro
Do Cudon: 3.1 km I Do Santiago de Compostela: 510.9 km

Cudón
Do Requejada: 4 km I Do Santiago de Compostela: 507.8 km

Requejada – Polanco
Do Barreda: 1.7 km I Do Santiago de Compostela: 503.8 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów „Regato de las Anguilas”; klucze naprzeciw w barze “Bar Quin “ Sra. Ascensión
(nazwane przez polskich pielgrzymów Chatką Hobbita). W osiedlu Rolisas-Mare, małe albergue pielgrzymów, około
pół kilometra od oficjalnej trasy Camino. 6 miejsc w 2 pokojach; cena - 4€; W barze można zjeśd kolację; Tel. 942 82
40 28

Barreda
Do Camplengo: 4.2 km I Do Santiago de Compostela: 502.1 km

Campliengo
Do Santillana del Mar: 0.8 km I Do Santiago de Compostela: 497.9 km
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Nocleg: Albergue prywatne „Arco Iris”; Znajduje się ok 700m od trasy Camino, zanim dojdziemy do Campliengo. Jest
na odludziu, ale bardzo gościnne, prowadzonym przez Jose, i jego rodziców Pedro i Charo. Całoroczne otwarte cały
dzieo! 60 miejsc w 5 pokojach; Cena: 8,5€; kolacja 8€; śniadanie. 2€; pralka 2€; ogród; Można rezerwowad, Tel. 942
897946.

Santillana de Mar
Mieszk.: 4000 I Do Arroyo: 2.2 km I Do Santiago de Compostela: 497.1 km

Nocleg: Albergue municypalne Anexo a Museo Jesús Otero; przed kolegiatą ą po prawej stronie; adres: Jesús Otero
20 ;cena 6€, 16 miejsc, koce, kuchnia mikrofalowa, bardzo dobre, zadbane, otwierane o 16-tej. Polecam!!!. Menu w
barze po drodze przed Sanillana 7€. W Santillana drożyzna!
Kemping Altamira Park Santillana del Mar; adres: Barrio las Quintas 29; Cena 10 euro, 42 miejsca
Warto zobaczyd: Nie jest święta, ani nie ma morza (4 km do morza), lecz jest miasteczkiem pięknym w każdym calu i
o charakterze historycznym. Cała miejscowośd jest pomnikiem samym w sobie. Spacer po jej wybrukowanych ulicach
przenosi nas wieki wstecz. Jej domy, dwory i budynki gospodarcze mają barwę ochry. Z licznych muzeów tego
małego miasta wyróżnimy Kolegiatę Santa Juliana (męczennica, jest jej grobowiec, legenda głosi, że schwytała
diabła), z wieku XII, to początki miasteczka. Jego retabulum centralne, na pewno spotkamy też w Santiago.
Krużganek romaoski jest z kooców wieku XII i początków XIII. Ze swoim szeregiem kapiteli bogato ozdobionych
rzeźbami zwierząt i scenami z polowania, jest unikatowy w kulturze cantábrica. Kościół dopełniają okazałe organy
intensywnie przyozdobione.
Muzeum Diecezjalne, mieści sie w Convento Regina Coeli, do którego wchodzi się z tym samym biletem, co do
Kolegiaty, dysponuje wieloma eksponatami sztuki kantabryjskiej, posiada też ekspozycję związana z pielgrzymką do
Santiago.
Miejscowośd cudowna, tłumy turystów, kolegiata fantastyczna msza o 20-tej!
Jaskinie Altamira, nazywane “kaplicą sykstyoską” malarstwa przedhistorycznego, znajdują się 3 km od Santillama
Mar. “Neocueva”, jest jaskinią sztuczną kopią oryginału żeby wszyscy mogli ją zobaczyd cena 2.40 euro. W sob. od 14
i niedz. wstęp wolny. Do oryginału mają wstęp tylko naukowcy.
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Etap 14 ::

SANTILLANA DEL MAR – COMILLAS

20.7 km

Z refugio “Arco Iris”( “Tęcza”), dochodzimy do Camplengo a potem do eleganckiej Santillana del Mar. Z tego
sławnego miasteczka wyjdziemy pnąc się w górę ulicą los Hornos i w okolicach kempingo na szosę C-131, którą
idziemy do Arroyo (km 2,2) potem do Oreña (km 3,6). Tu szlak zbacza do kościoła na wzgórzu San Pedro by potem
wrócić do szosy (można iść cały czas szosą C-131), aby za tą miejscowością wejść w prawo na szlak camino do
osiedla Caborredondo (km 6). Stąd, kontynuujemy lokalną szosą, aż do skrzyżowania z CA-131 i idziemy w lewo w dół
CA-352 do Cigüenza, gdzie możemy odwiedzić kościół San Martín. Stąd dotrzemy do Novales (km 10,1) aby przejść
jej uliczkami i kontynuować szosą CA-353 do Cóbreces, (z daleka widać wieże jego kościołów), gdzie znajduje się
klasztor, w którym przyjmowani są pielgrzymi (km 12,6). Za Cóbreces, żółte strzałki prowadzą na C-131 (po prawej
stronie pierwszy bar) za chwilę w lewo (brak znaku) na polną drogę skąd zobaczymy po raz pierwszy w całym swoim
blasku, jeśli pogoda na to pozwoli, pasmo Gór Kantabryjskich i na rozwidleniu w lewo. Dochodzimy do nowej drogi z
czerwoną ścieżką dla pieszych i mijamy kemping Helguero i znak kieruje nas ocienioną drogą do La Iglesia (km 17,5).
Za kościołem kawałek starego traktu rzymskiego. Obok blisko w Ruiloba-Iglesia jest albergue młodzieżowe czynne
tylko latem. Stąd lokalną szosą do Pando a dalej CA-360 do Concha (km 20,1). Dalej drogą CA-131 do Comillas,
wchodząc przez most naprawiony w 2005r (km 20,5). W Oficina de Turismo możemy dostać klucz do albergue przed
godz. 16-tą.

Santillana de Mar
Mieszk.: 4000 I Do Arroyo: 2.2 km I Do Santiago de Compostela: 497.1 km

Arroyo
Do Oreña: 1.4 km I Do Santiago de Compostela: 494.9 km
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Oreña
Do Caborredondo: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 493.5 km

Warto zobaczyd: Kościół parafialny San Pedro z XVI wieku, samotny przy wyjściu na wzgórzu – zamknięty.

Caborredondo
Do Novales: 5.3 km I Do Santiago de Compostela: 492.3 km

Novales
Do Cobreces: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 487 km

Warto zobaczyd: Stolica zarządu gminy, posiada mikroklimat zbliżony do Morza Śródziemnego, co pozwoliło
rozwinąd uprawy pomaraoczy i cytryn. Kościół Nuestra Señora z XVI wieku, z barokowymi retabulo.

Cóbreces
Do La Iglesia: 4.9 km I Do Santiago de Compostela: 484.5 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów w opactwie Cystersów Santa Maria Viaceli brat Teodor i Mauro; Przy szosie z
Santilla do Cobreces; Całoroczne otwarte od 930 do 1900 –późniejsze przybycie trzeba zgłaszad wcześniej; 22 miejsca w
5 dużych pokojach, pielgrzymi są tu mile widziani, cena 3€; msza śpiewana o 18 45, kompleta śpiewana o 2100;
Koniecznie rezerwowad wcześniej. Tel 942725017; www.aviaceli.com/viaceli.htm/
Warto zobaczyd: Trasa Camino biegnie przez starą częśd miasteczka, jest to miejscowośd nadmorska z plażami dla
turystów. Opactwo Cisterciense Viaceli, zbudowano dopiero w 1908 z pieniędzy emigrantów z południa Hiszpanii. Do
jej boku przystawiony jest kościół San Pedro Advícula, z dwoma wieżami z przodu z tego samego okresu co opactwo i
także neogotycki.

La Iglesia
Do Concha: 2.6 km I Do Santiago de Compostela: 479.6 km

Nocleg: Albergue młodzieżowe; w lipcu i sierpniu okupują je grupy młodzieżowe; 40 miejsc; cena 5,59€ ?

Concha
Do Comillas: 1.4 km I Do Santiago de Compostela: 477 km

Comillas
Mieszk. 2400 I Do El Tejo: 6.1 km I Do Santiago de Compostela: 475.6 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne „La Peña”; Zgłaszamy się do Oficiny de Turismo i tu pierwszy pielgrzym
otrzymuje klucz; otwarte 1.04-30.10,hospitalera przychodzi o 16-tej, 20 miejsc w 2 pokojach, cena 5€, koce, pralka,
kuchenka mikrofalowa, automat do kawy, sejf za 1€. Tel. 942 72 00 33 do ratusza. Menu w barze 10€.
Warto zobaczyd: Szlacheckie miasteczko usytuowane między wzgórzami, plażą i portem. Od południa, pałac
Sobrellano, stylowy neogotycki, obok kaplicy – panteonu w tym samym stylu. Został zbudowany z nakazu pierwszego
markiza Comillas Antonio López, który majątek zdobył w Ameryce. López po powrocie z Ameryki, pobudził swoją
rodzinną miejscowośd w koocu XIX wieku, przemieniając ją w miejscowośd turystyczną. Od północy, na wysokości
Cardosa, wyróżnia się monumentalny gmach Uniwersytetu Papieskiego, dziś pusty (remont), także zbudowany za
pieniądze markiza. Po drodze do pałacu Sobrellano możemy odwiedzid Capricho de Gaudi (Kaprys), z 1885, dziś jest
tam restauracja, a ogrody otwarte dla zwiedzających. Mamy tu do dyspozycji piękną plażę i warto skorzystad z okazji.
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Etap 15 ::

COMILLAS – UNQUERA-BUSTIO

24 km

Wychodzimy z Comillas by wyjśd znów na szosę CA-131, którą opuścimy po 2 km, by skierowad się w lewo do El Tejo –
wspaniały widok z jednej strony na góry z drugiej na morze, przechodząc bocznymi drogami przez pole golfowe Sta
Marina. Za polem golfowym w prawo mijamy kemping i bocznymi drogami dochodzimy do historycznego mostu La
Maza (robi wrażenie) przez, zatokę Santa Marinai i tak przybywamy do San Vicente. Szlak przechodzi obok kościoła –
warto wstąpid. Z San Vincente wychodzimy w lewo przekraczając A-8 górą w kierunku La Acebosa. Tu szosą w górę,
która bierze początek w starej części miasta, kierunek “Hotel Las Calzadas” i zaraz w prawo szlakiem pod górę.
Camino prowadzi pozostałością średniowiecznego traktu i doprowadza nas na nowo do szosy, by wejśd najpierw do
Hortigal, a potem Estrada. W koocu, strzałki prowadzą przez małą miejscowośd Serdio (jest bar i restauracja) stale
szosą CA-181, aż skręcimy w prawo przy tablicy z napisem „Munorrodeo” i po lewej mamy rzekę. Przechodzimy
tunelem pod A-8. Przechodzimy ujście rzeki Tina Menor opłotkami Pesués by przejśd szosę N-634 ostro pod górę
szlakiem a następnie, zejśd wąską ścieżką przedzierając się przez jeżyny do Unquera. Łatwiej i krócej kontynuowad
szosą N-634! Wchodzimy do Asturii po przejściu rzeki Deva. W Unquera nie ma albergue. Można nocowad w cafe
Tucan po 15euro od łóżka (przy słupku km 188 po lewej stronie) lub kontynuowad do Colombres!

Comillas
Mieszk. 2400 I Do El Tejo: 6.1 km I Do Santiago de Compostela: 475.6 km

El Tejo
Do San Vicente de la Barquera: 5.8 km I Do Santiago de Compostela: 469.5 km
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Warto zobaczyd: Przed wejściem do miejscowości, za cmentarzem spotykamy kościół Santa María z XIII wieku.
Utrzymywany w dobrym stanie romaoskie elementy architektury z XII wieku, pozostałe z dawnego klasztoru,
któremu król Alfonso VIII nadał wiele własności ziemskich w 1179.

San Vicente de la Barquera

@

Mieszk.: 4400 I Do Acebosa: 1.7 km I Do Santiago de Compostela: 463.7 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów Consejería de Cultura “El Galeón“ (prowadzą Sofia i Luis); Dom parafialny obok
kościoła Nuestra Señora de Los Angeles; adres: C/ Alta nº 12; Całoroczne otwarte 1330-22; Miejsc: 44 (26+18), cena 6
€; Tel. 942 715349 / 664568841; pralka i suszarka 6€, lodówka
Albergue pielgrzymów w klasztorze Klarysek; adres C/ Alta nº 12; (opinia, że nie jest najlepsze) Całoroczne otwarte
9-21; 45 miejsc; cena donativo (domagają się 5€); brak kuchni; Tel. 942 219 747.
Albergue prywatne La Revilla; Miejsc:24; Cena 8 €; Posiłek: 7 €; W parku Oyambre między Comillas a San Vicente;
Kontakt: 942 711 680 / 626 354 527 (Elena).
Warto zobaczyd: Początki tej miejscowości nie są znane, lecz niektórzy historycy umiejscawiają ją jako spatkobiercy
miasta rzymskiego Esencia, znalezioną w Portus Vereasueca. San Vicente stanowi jeden z najbardziej znanych i
pięknych miejsc widokowych na całe pasmo Cantábrica. Na drodze między Asturią i Kantabrią, położenie
geograficzne sprzyjało niewątpliwie jego rozwojowi jako jedno z miejsc turystycznych preferowane w rejonie.
Wyróżnia się w starej części miasta rybacki kościół Santa María de los Ángeles z XV wieku, obok ruin dawnego
szpitala pielgrzymów, który należał do Zakonu Maltaoskiego. W innym kraocu starówki otoczonej murem znajduje się
Castillo del Rey, z początków XIII wieku, także otwarty ponownie do zwiedzania zmieniony w muzeum historii
miejscowości. Most, przez który wkroczyliśmy do miejscowości, nazwany de la Maza (Maczugi), ma 28 przęseł i był
zbudowany na rozkaz Królów Katolickich w XVI wieku.

La Acebosa
Do Serdio: 5 km I Do Santiago de Compostela: 462 km

Serdio
Do Pesues: 3.9 km I Do Santiago de Compostela: 457 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne nowe w dawnej szkole; Jeśli zamknięte pytad w Barze -El Rincón; 16
miejsc w jednej sali; cena 5€; kuchnia-jest; Tel. 664 10 80 03; 942 718431. Bardzo dobre!

Pesues
Do Unquera: 9.8 km I Do Santiago de Compostela: 453.1 km

Unquera
Mieszk.: 800 I Do Colombres: 1 km I Do Santiago de Compostela: 443.3 km

Nie ma tu nic ciekawego i brak schroniska więc warto już wejśd do Asturii i zatrzymad się na nocleg w Colombres,
ciekawsze Pueblo i jest możliwośd noclegu! Można przenocowad w barze Tucan za 15€; Nie znam powodu dla
którego wyznaczono tu metę etapu.
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Etap 16 ::

Etapy w ASTURII
UNQUERA-BUSTIO - LLANES

21.8 km

Wychodząc z Unquera wchodzimy do Asturii po przejściu rzeki Deva. Stąd, szlakiem pod górę po zboczu Canto aż do
Colombres. Przechodzimy przez miejscowośd, koło poczty prosto do ronda, które przekraczamy na wprost szlakiem do
krajowej N-634. W La Franca skręcamy w lewo w kierunku Santa Eulalia i przyjemnym szlakiem dochodzimy do N634, szlak prowadzi ścieżką wzdłuż szosy ale go nie polecam (błoto, kolczaste zarośla, słabo oznakowane) lepiej
kontynuowad szosą do Pendueles. Tu kierujemy się w stronę kościoła i jest woda! Znaki jacobeas prowadzą nas
opłotkami by ominąd szosę krajową. Za Pendueles, wracamy do N-634 by znów zejśd na grząską ścieżkę z prawej
strony (Można pójśd szlakiem biało-czerwonym GRE-9 brzegiem morza do Llanes 5km dalej ale widoki! Informacja od
polskiego caminowicza. Za kościołem w prawo na szlak GRE-9 w kierunku LLanes – wybetonowane ścieżki, mijamy
kemping „La Paz” i wsie Vidiago i Andrin). W San Roque schodzimy z szosy by ponownie wejśd na szlak i nim dojśd do
Llanes, chociaż można iśd szosą N-634, ale jest dalej. W Llanes brak znaków. Turismo w centrum, kierujemy się na
Ayuntamiento. Najbliższe albergue La Estacion obok stacji RENFE.

Unquera
Mieszk.: 800 I Do Colombres: 1 km I Do Santiago de Compostela: 443.3 km

Colombres
Mieszk.: 1300 I La Franca: 3.2 km I Do Santiago de Compostela: 442.3 km

Nocleg: Albergue turystyczne El Cantu; 120 miejsc, cena 12€; ze śniadaniem 15€ i 21€ z kolacją ; otwarte od 1 marca
do 12 października; można rezerwowad, Tel. 609328110, 985412075.
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Albergue pielgrzymów; Tylko latem na stadionie sportowym w hali sportowej 20 miejsc na materacach, cena 3€
Otwarte pon.-piątek 17-22 i sob – niedz. od 12.Ciepła woda. Tel. 652172813 Sergio.
Warto zobaczyd: Stolica rady miejskiej Rivadedeva. Możemy odwiedzid po lewej stronie drogi dworek Guadalupe
(1905), zbudowany przez emigranta do Ameryki Íñigo Noriega. Jest siedzibą Fundacji Archiwum Ogólnego
Emigrantów do Ameryki i Muzeum Emigracji. W poniedziałek zamknięte.

La Franca
Do Buelna 3.9km I Do Santiago de Compostela 438.4km

Buelna
Do Pendueles: 1.4 km I Do Santiago de Compostela: 435.2 km

Pendueles
Do Llanes: 10 km I Do Santiago de Compostela: 433.8 km

Warto zobaczyd: Kościół parafialny San Acisclo, pochodzenia średniowiecznego, z tego okresu, zachowała się gotycka
fasada południowa. Był odnawiany i powiększony w koocu XVIII wieku.

Vidiago
Do Puertas de Vidiago: 2 km I Do Santiago de Compostela: 430.5 km

Puertas de Vidiago
Do San Rogue Del Acebal: 5,4 km I Do Santiago de Compostela: 428.5 km

San Roque Del Acebal
Do Llanes: 3,8 km I Do Santiago de Compostela: 424.5 km

Llanes

@

Mieszk.:13000 I Do Poo: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 423.8 km

Nocleg: Albergue prywatne „La Estación”; Adres: Antigua Estación de Feve przy stacji RENFE.; jest blisko centrum,
Całoroczne otwarte od 12-tej; Tel. 985401458; 52/34 miejsca: cena 10€/12-20€ latem; latem przepełnione o 14-tej
ostatnie łóżko!
Albergue młodzieżowe; Adres: Calle Celso Amieva ,7 ; całoroczne, otwarte 9:30 - 13:00 i 18:00 - 20:00; 70 miejsc: ; brak
kuchni; Tel. 985 400 770; cena 12€ dla pielgrzymów do 30 lat, pozostali 19€. (zła opinia wygórowana cena za brudne
i niewygodne łóżka piętrowe 10 osób na 10m2!)
Albergue prywatne „La Portilla”; Obok szosy AS-263; Miejsc 100/48 (recepcja hotelu Alonso) Tel. 985 401466, cena
20€ (15.07-15.09) i 15€ w pozostałym okresie, otwarte od 16-tej.
Albergue prywatne Camping „Palacio de Garaña”; 104 miejsca; Tel. 985410075
Warto zobaczyd: Llanes było jednym z najbardziej kwitnących miast nadmorskiego asturiano. Mury romaoskie z XIII
wieku i zachowane w przeważającej części. W ich części północnej pozostała wieża zamku, dziś biuro turystyczny i
kościół parafialny gotycki Santa María. Ratusz zaczęto budowad w połowie XII wieku, z tej epoki zachowało się
wewnątrz kilka kapiteli romaoskich i okno germianda w zachodniej fasadzie. Kaplica la Magdalena (w. XIII) i Plac
Santa Ana, z zachwycającymi średniowiecznym proporcjami, na przykład dwa romaoskie okna domu markizów
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Gastañaga. W porcie rybackim wyróżnia się Cubos de la Memoria, baskijskiego artysty Agustín Ibarrola kolorowe
bloki betonowe.
Jeśli przyszliśmy oficjalną trasą (szosą) napotkamy na wysokości Jorcada przed wejściem do Llanes kaplicę Santo
Cristo del Camino. Odbudowana, której pochodzenie sięga XVI wieku. Stąd mamy jeden z najlepszych widoków na
miejscowośd i wybrzeże.
San Roque zachowane pozostałości jednego z pomieszczeo dla gości jacobeas. Zawierają akta stu osób przyjętych w
XVIII wieku, jak również informacje o śmierci dwudziestu z nich z przemęczenia lub różnych chorób. Więcej:
http://www.ayuntamientodelllanes.com
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Etap 17 ::

LLANES – RIBADESELLA

27.9 km

Wychodzimy ulicą La Paz na szosę AS-263, w kierunku Ribadesella. W miejscowości Poo jest bałagan z żółtymi
strzałkami, dlatego radzę trzymad się wskazao na Hotel Villa-Miramar, obok którego przebiega szlak jacobea (sam
dałem się zwieśd fałszywym strzałkom i sporo nadrobiłem) lub szosy. Z Poo wychodzimy na szosę AS-263 (w złych
warunkach atmosferycznych radzę iśd cały czas tą szosą), a potem szlakiem do Celorio. Gdy miniemy klasztor w
Celorio, wchodzimy w strefę plaż by wyjśd na szosę, która nas prowadzi do Barro. Kontynuujemy dalej różnymi
ścieżkami i dróżkami, które nas doprowadzą do miejscowości Niembro, a później do Naves. Stąd, dalej drogą, dawna
trasa szlaku Llanes – Ribadesella. Przechodzimy przez miejscowości Villahormes, Nueva, Piñeres Pría i Cuerres aby
zbliżyd się do Ribadesella – szlak prowadzi przez łąki i pola, spokój i cisza z dala od szosy. Przez miejscowośd idziemy
wzdłuż plaży do jej kooca Paseo de la Playa, a potem skręcid w lewo w calle Ramón y Cajal i pierwsza w prawo Ctra
San Pedro i cały czas prosto (oficjalny) do San Pedro i Abeu i kierowad się w stronę kościoła po lewej stronie lub
ścieżką rowerową w kierunku San Pedro, Abeu (pod górę ale chyba blisko brzegu morza, lub najgorszy wariant szosą
N-634 w kierunku Colunga. Albergue dla pielgrzymów San Esteban jest tuż za kościołem (km 32,8). Uwaga: albergue
jest oddalone od miasta i nie ma tam ani baru ani sklepu, dlatego trzeba się zaopatrzyd w Ribadesella i zjeśd obiad w
barze, jeśli chcemy nocowad w San Esteban.

Llanes
Mieszk.:13000 I Do Poo: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 423.8 km

@

Poo
Mieszk.: 160 I Do Celorio: 2.1 km I Do Santiago de Compostela: 421.3 km
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Nocleg: Albergue turystyczne ”Llanes Playa de Poo”; 1,5 km za Llanes i 200m od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe z
łazienką w pokoju. Pokoje 4-osobowe są obszerne z dużą szafą wbudowaną w ścianę. Pokój 8 osobowy jest bardzo
przestronny i pośrodku ma stół i krzesła. Posiada dostęp do Internetu płatny i wifi bezpłatne. Nie dysponuje kuchnią.
Całoroczne otwarte od 15-tej; Cena: 13,90€ latem, 9,90€ w pozostałym okresie; Miejsc: 24; Można rezerwowad.
Telefon: 985 403181; www.alberguellanes.blogspot.com

Celorio
Mieszk,: 460 I Do Barro 1.9 km I Do Santiago de Compostela: 419.2 km

Nocleg: Albergue młodzieżowe La Casona Celorio; Miejsc 110 w budynku indiaoskim z XIX w; pokoje max 6osobowe i bungalowy max 8-osobowe 800m do plaży. Dobre!
Warto zobaczyd: Do tej miejscowości przybywamy tuż z plaży, na wysokości klasztoru San Salvador (założony w
1107). Na pierwotnym planie romaoskim zachowała się wieża i wewnętrzna fasada ponieważ, jak widad, nowy
gmach klasztorny jest dużo późniejszy, zbudowany w XVIII wieku. Ten klasztor osiągnął swoją świetnośd w XVII
wieku. Miał pomieszczenia dla pielgrzymów otwarte od 1198 roku. W nich dawał pielgrzymom tradycyjną gościnnośd
klasztorną.

Barro
Mieszk.:300 I Do Niembro: 0.9 km I Do Santiago de Compostela: 417.3 km

Warto zobaczyd: Kościół Nuestra Señora de las Dolores, neoklasyczny z XVIII wieku, lecz nie dla samej w
sobie budowli, lecz dla spektakularnego jego otoczenia, Budynek postawiony na półwyspie na wydmach,
które zalewane są podczas przypływu.
Niembro
Do Naves: 4 km I Do Santiago de Compostela: 416.4 km

Naves
Do Nueva: 3.6 km I Do Santiago de Compostela: 412.4 km

Nueva
Do Pineres de Pria: 2 km I Do Santiago de Compostela: 408.8 km

Warto zobaczyd: Klasztor San Antolín Bedón (w XII -XIII) znajduje obok plaży, przy ujściu Bedón. Z dawnego klasztoru
pozostaje dziś tylko jego kościół, świątynia późnoromaoska (wiek XII). Reszta budynków jest z w. XVIII.

Piñeres de Pria
Do Cuerres: 3.8 km I Do Santiago de Compostela: 406.8 km

Albergue prywatne; La Llosa de Cosme Tel. 609 86 13 73; Pytad w barze. Cena 10€; 8 miejsc; Kuchnia, lodówka,
pralka. Otwarte od 14 tej.
Casa rectoral obok kościoła; 40 miejsc po 8€.

Cuerres
Mieszk.: 300 I Do Toriello: 1.3 km I Do Santiago de Compostela: 403 km
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Warto zobaczyd: Wyróżnia się, kościół i źródło dla pielgrzymów z XV wieku, które gasiło pragnienie pielgrzymów
przez tak wiele wieków. Nie jest po trasie camino, trzeba wejśd do centrum miejscowości.

Toriello
Do Ribadesella: 5.1 km I Do Santiago de Compostela: 401.7 km

Ribadesella

@

Mieszk.: 6200 I Do San Esteban: 4.6 km I Do Santiago de Compostela: 396.6 km

Nocleg: Albergue młodzieżowe Roberto Frasinelli; adres c/Ricardo Cangas przy plaży; Całoroczne z wyjątkiem
listopada otwarte od 8-mej; Miejsc 50; cena 12,50€<30lat starsi 14,50€; śniadanie 1,50€pod warunkiem, że jest
grupa 20 osób! pralka 3,50€;Tel.985861105; 653787108 trzeba rezerwowad wcześniej.
Warto zobaczyd: Miasteczko rybackie, przy ujściu rzeki Sella, która dzieli ją na dwie strefy: wschodnią, z historyczną
starówką i ulicami centralnymi Gran Vía y Comercio. Zachodnia jest bardziej nowa o charakterze turystycznowypoczynkowym, w szczególności przestronne strefy domków jednorodzinnych. Starówka jest dobrze zachowana.
Poleca sie zwiedzid pierwotną świątynię parafialną i różne pałace jak np. renesansowy Cutre, z XVI wieku, dziś ratusz
miejski, przebudowany wewnątrz lecz zachowujący swoją fasadę. Na wypadek gdy wybieramy nocleg w tej
miejscowośd, a nie w San Esteban, będziemy mied czas zwiedzid kaplicę dziewicy Guía, w starej części miejscowości,
na skałach nadmorskich i z pięknym widokiem. W części zachodniej miasteczka, w pobliżu chociaż nie na trasie
pieszej camino, napotykamy jaskinię Tito Bustillo, z pozostałościami osadów z paleolitu i malowidłami naskalnymi,
fantastyczne stalaktyty.
Z tej miejscowości odchodzi droga wewnętrzna do Oviedo, która wyprowadza w kierunku południowym by ominąd
trudne przejście przez Sella..
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Etap 18 ::

RIBADESELLA – SEBRAYO

31.5 km

Idziemy po przybrzeżnej Asturii, w bliskiej odległości brzegu do Colunga, Skąd szlak oddala się od brzegu. Wychodzimy
z refugio w górę do betonowej ścieżki w lewo i kolejnymi ścieżkami dochodzimy do Vega, gdzie docieramy do plaży.
Wychodzimy stąd przez pastwiska (możemy mied trochę problemów z „furtką” zamykającą) wzdłuż brzegu by dojśd
do Berbes. Z tej miejscowości kontynuujemy po N-632 (nowa droga więc większośd znaków zniknęła) wychodzimy na
szlak w prawo (przegapiłem strzałkę i poszedłem dalej szosą). Jest to ścieżką, która nas doprowadza do Arenal de
Moris, by kontynuowad drogą bardzo blisko morza, prowadzącą do Espasa. Stąd, brzegiem a następnie po N-632
przybywamy do La Isla, gdzie jest refugio dla pielgrzymów. Drugorzędną szosą idziemy z La Isla do Colunga (są bary i
sklepy), przez którą przechodzimy by wyjśd na CL-1 w kierunku Pernús. Będziemy kontynuowad tą szosą i miniemy
Pernús, 2 razy schodzimy na ścieżki (błoto i grząsko), mijamy Llera i Priesca, przechodzimy pod autostradą i na koniec
błotnistą ścieżką z La Vega przybędziemy do Sebrayo. Albergue pod nr 21 po prawej stronie drogi.

Ribadesella

@

Mieszk.: 6200 I Do San Esteban: 4.6 km I Do Santiago de Compostela: 396.6 km

San Esteban
Do La Vega (za San Esteban): 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 392 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów San Esteban de Leces; przy kościele; 5km za Ribadesella. 24 miejsca w 4 salach, 5€;
ot. 18-22 (otwiera Dolores mieszka na 1-szym piętrze w tym samym budynku w kolorze pomaraoczowym). Tel.
985857611. Brak baru. Dobrze jest zjeśd posiłek w Ribadesella.
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La Vega Sariego
Do Berbes: 2 km I Do Santiago de Compostela: 389.6 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; całoroczne, otwarte 9-14.30 16.30- 23.00, jeśli zamknięte klucz obok
w barze Casa Rufo. 16 miejsc, cena donativo;

Berbes
Do La Espasa: 7.3 km I Do Santiago de Compostela: 387.6 km

La Espasa
Do La Isla: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 380.3 km

Warto zobaczyd: Ruchome wydmy, po naszej prawej strony po przejściu mostu zobaczymy stary wielki kamienny
dom na sprzedaż Espasa

La Isla
Do Gueno: 0.9 km I Do Santiago de Compostela: 379.1 km

Nocleg: Albergue dla pielgrzymów; W dawnej szkole adres: Subida al Castro 85. Położone przy samym brzegu morza
przy pięknej plaży, Całoroczne otwiera pierwszy pielgrzym; 21 łóżek i 7 materacy w jednej sali; cena 5€; jest mała
kuchnia z kuchenką elektryczną, lodówka , pralka 1€. Klucze Doña Angelita po drodze do albergue, sello, 150m do
Plaza del Horrón; Tel. 985852005.
Warto zobaczyd: Usytuowana na wzniesieniu, do kilometra drogi na południe, znajduje się kościół Santiago de
Gobiendes, przedromaoski z początków wieku X dośd dobrze zachowany dzięki renowacjom w ostatnich wiekach.

Gueno
Do Colunga: 2.8 km I Do Santiago de Compostela: 378.2 km

Colunga
Mieszk.: 3800 I Do Pernus: 5 km I Do Santiago de Compostela: 375.4 km

Warto zobaczyd: Typowa miejscowośd na camino, zbudowana jak te wokół Camino Real. Wyróżnia się tu kaplicę
Pernús. Warto zobaczyd kościół San Pedro, wymieniony już w dokumencie z 921r, w którym także jest wzmianka o
poświęceniu świątyni w pobliskiej Priesca. Tym niemniej, obecna była odbudowana w 1772 na bazie dawnej. W
magistracie Colunga znajduje się muzeum Jurásico. Jest to nie po naszej drodze między Colunga a Lastres. Liczne
odciski (ślady) dinozaurów na które natrafia się w tym regionie. Więcej: http://www.colungaturismo.com

Pernús
Do La Llera: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 370.4 km

La Lera
Do Priesca: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 367.9 km

Priesca
Mieszk.: 200 I Do La Vega (przed Sebrayo): 1.5 km I Do Santiago de Compostela: 366.7 km
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Warto zobaczyd: Świątynia San Salvador de Priesca, w odróżnieniu od San Pedro de Pernús, zachowuje swoją
pierwotną przedromaoską budowę z wieku X, etap architektoniczny, w którym Asturia pokazuje zachowane w
dobrym stanie bardzo dobre przykłady odzyskania chrześcijaostwa z rąk muzułmanów. Kościół Priesca był wzniesiony
po śmierci Alfonso III na wzniesieniu terenu i był poświęcony w 921.

La Vega (przed Sebrayo)
Do Sebrayo: 1.6 km I Do Santiago de Compostela: 365.2 km

Sebrayo
Mieszk.: 200 I Do La Isla: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 380.3 km

Nocleg: Albergue dla pielgrzymów municypalne; pod numerem 21 po prawej stronie drogi; klucze Sonia w domu w
Pueblo pod nr 7, prosto i w lewo; całoroczne otwarte od 14-tej; cena – 3€; 14 miejsc w jednej sali; kuchnia słabo
wyposażona, dośd brudno, Około 17-tej przyjeżdża sklep na kółkach! Tylko podstawowe artykuły. Tel. 985996012
(Sonia). Brak baru i sklepu, zakupy w Villaviciosa, 6km przed Sebrayo.
Warto zobaczyd: Kościół Santa María, z XIII wieku, przykład romaoskiego asturiano. Jest jednonawowy na planie
kwadratu sillería.
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Etap 19 ::

SEBRAYO – GIJÓN

30.6 km

Ważny etap asturiana, na którym musimy zdecydowad czy kierowad się do Avilés brzegiem (Gijón)- ta częśd
najtrudniejsza, albo pójśd do Oviedo. Przedstawiony profil trasy nijak nie oddaje stopnia trudności trasy. Jesteśmy w
dalszym ciągu na drodze nadmorskiej przez Gijón. Wychodzimy na szosę lecz szybko w prawo wchodzimy na grząskie
i błotniste ścieżki leśne („normą jest tu dużo błota i wody” - piszą w przewodniku hiszpaoskim), które doprowadzają
do autostrady A-8, którą będziemy przekraczad kilka razy. Idziemy równolegle do niej po twardej nawierzchni, by
przejśd pod wiaduktem i wejśd opłotkami do Villaviciosa (km 6) (sklepy i bary, warto skorzystad bo długo nic nie
będzie). Przechodzimy miejscowośd wychodząc przez piękny park wzdłuż strumienia do AS-255 w kierunku Santa
Eulalia. Po lewej stronie mijamy kaplicę Amandi i wkrótce docieramy do Fuente San Juan gdzie napotkamy Camino do
Covadonga, które prowadzi w odwrotnym kierunku niż Camino de Santiago i bardzo będzie nas myliło (też żółte
strzałki z takim wężykiem na koocu niestety nie zawsze, więc tylko muszle wskazują na 100% właściwy kierunek).
Dochodzimy do Casquita, gdzie spotykamy rozwidlenie szlaku (2 muszle jedna z napisem Gijón, druga Oviedo) do
Gijón i do Oviedo, wybieramy opcję do Gijón (km 9,1). Kontynuujemy szosą a potem szlakiem wzdłuż strumienia –
grząsko, (po prawej stronie autostrada), przechodzimy pod autostradą i kierujemy się do Nievares drogą lokalną VV9, znaki prowadzą do Peon, kolarze mogą kontynuowad szosą VV-9, potem VV-8 do Peón, podczas gdy strzałki
wyprowadzą nas na szlak w lewo na strome wzniesienie (daje nieźle w kośd). Na górze szlak łączy się z szosą VV-8.
Która prowadzi do Peón (km 19,5), (Przed Peon nie schodzimy z szosy mimo że tak wskazuje znak, który prowadzi w
kierunku autostrady (w kierunku, z którego idziemy!). Wychodzimy z tej miejscowości (na koocu restauracja „Casa
Pepito”) na AS-331, i znów na ścieżkę i kolejne długie i strome podejście tego dnia ale na koocu czeka na nas bar!
Stąd szosą w dół, a później szlakiem w lewo i wychodzimy przy kempingu Deva (mamy go po lewej stronie) i jesteśmy
niby w Gijón ale czeka nas jeszcze długie przejście gąszczem uliczek przedmieścia Gijón. Przy supermercado
Mercadonia zgubiłem strzałki, a to jeszcze godzina drogi. Jako odniesienie możemy mied stadion piłki nożnej Molinón.
Dochodzimy do plaży w Gijón (km 30,6) (ładna i duża ale tłok jak w Sopocie). Tu jest Turismo gdzie możemy uzyskad
plan i informację o noclegach. Najtaosze noclegi są na kempingach i w albergue młodzieżowym (w lipcu 2008 było
zamknięte i pojechałem pociągiem do Oviedo i spałem w albergue za 3€, a bilet 2,40€), w hostalach cena zaczynała
się od 25€.

Sebrayo
Mieszk.: 200 I Do La Isla: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 380.3 km
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Villaviciosa
Mieszk.: 14300 I Do Grases: 3.1 km I Do Santiago de Compostela: 357.6 km

Nocleg: Cafe & Hostal del Sol; adres: c\ del Sol; cena 15€; Tel. 985891130.
Warto zobaczyd: Urocze miasteczko niegdyś nazywana Maliayo, zmieniło nazwę na teraźniejszą, co znaczy
“Miasteczko bogate” ze względu na żyznośd swoich ziem i znaczenie szlaków handlowych, które przechodziły przez
miasteczko. Możemy zwiedzid parafię Nuestra Señora de la Oliva, świątynię wczesnogotycką z XIII wieku. W tej
miejscowości umieszczono jeden z wielu szpitali dla pielgrzymów, z zastrzeżeniem „tylko dla osób, które idą na
pielgrzymkę do Santiago w Galicji”, to znaczy, wyłącznie dla pielgrzymów jacobeos.

Grases
Do Nievares: 4.2 km I Do Santiago de Compostela: 354.5 km

Nievares
Do Peon: 6.1 km Do Santiago de Compostela: 350.3 km

Peón
Do Curbiello: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 344.2 km

Warto zobaczyd: Kościół Santiago, obok którego przechodzimy.

Curbiello
Do Cabuenes: 4 km I Do Santiago de Compostela: 341.7 km

Cabueñes przedmieście Gijon
Mieszk.: 1200 I Do Gijon: 2.7 km I Do Santiago de Compostela: 337.7 km

Warto zobaczyd: Monumentalny szpital Cabueñes w szarej barwie i Uniwersytet Laboral. Ten ostatni jest jednym z
najwyższych konstrukcji XX wieku. Zrealizowany między 1947 i 1957, zawiera teatr i wieżę 122 metrów wysokości.

Gijón

@

Mieszk.: 275 000 I Do Verina: 4 km I Do Santiago de Compostela: 335 km

Nocleg: Albergue młodzieżowe „Palacio San Andrés de Cornellana” municypalne, obok Guardia civil 2km od
centrum, adres: Camino de los Caleros, 4- dzielnica Contfrueces; www.alberguegijon.com ; cena 15€, śniadanie
2,70€, z kolacją 23€; 120 miejsc w 24 nowych i 5 starych pokojach; Tel. 985160673; można rezerwowad dzieo
wcześniej; dojazd autobus linii „12”, bilet 1€, kierunek Contrueces; otwarte całą dobę. Brak kuchni; w lipcu 2008
było zamknięte. Najtaoszy nocleg w hostalu 25€, taniej jedynie na kempingu!
Albergue de peregrinos de Gijón. Adres: Camin de la Pasadiella 85 – 64km drogi N-632, ok. 4km do centrum Gijón.
Na campingu w bungalowach łóżka piętrowe. Całoroczne. 36 miejsc. Obsługuje recepcja campingu, godziny otwarcia
zależą od pory roku. Pralka i suszarka za 3,50€. Jest bar na terenie campingu.
Warto zobaczyd: Miasto przemysłowe, którego rozwój przypada na drugą połowę XX wieku, lecz początkami, sięga
epoki rzymskiej. Warto zwiedzid termy rzymskie na Campo Valdés, w centrum Gijón. W środku miasta na wzgórzu,
jest park z piękną panoramą, spotykamy tam monumentalną rzeźbę Elogio del Horizonte Eduardo Chillida. Także
neorenesansowy pałac Revillagigedo, z XVII wieku, który jest dziś międzynarodowym centrum sztuki, oraz kościół San
Juan Bautista, z XVIII wieku.
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Etap 20 ::

GIJÓN – AVILÉS

22.2 km

Spokojny etap między dwoma ważnymi ośrodkami miejskimi, które wyznaczają start i koniec trasy. Oznakowanie nie
jest dobre. Z albergue ulicą Vellazquez do kooca, w prawo w Sierra del Sueve, w lewo w avenida del Principe de
Asturias i w lewo Avenida República Argentina (droga AS-19 do Avilles). Jeśli nie nocowaliśmy w albergue to
kontynuujemy wzdłuż plaży do portu i tu ulicą Rodriguez San Pedro, Avd. San Juan Carlos I, w prawo w Mariano Pola,
Avd. Galicja przechodzi w Avd. Argentina. Na jej koocu w prawo na AS-118, po około 1km w prawo pod tunelem
kolejowym lokalną szosą (km 4) wzdłuż torów kolejowych opuszczamy strefę miejską, by skierowad się do Poago (km
5). Dalej ścieżkami betonowymi lub asfaltowymi wejdziemy na Monte-Areo. Gdy pokonamy tę małą górę dojdziemy
do Santa Eulalia (km 9,3) to dalej pójdziemy szlakiem, który nas zbliży do szosy AS-118 i autostrady A-8, w Tabaza. Tu
na rondzie idziemy w prawo dalej szosą AS-326 i AS-118 (AS-19 dawna nazwa), po lewej jest fabryka „Arcelor” i
autostrada do Trasona (km 17,7) i Avilés. Szosa przechodzi w ulicę Avenida de Gijón, na koocu której skręcamy w
prawo dochodzimy do szerokiej ulicy i po lewej stronie mamy albergue(km22,2). Przed albergue, które jest schowane
za ogrodzeniem stoi krzyż pielgrzymi.

@

Gijón

Mieszk.: 275 000 I Do Verina: 4 km I Do Santiago de Compostela: 335 km

Veriña (przedmieścia Gijón)
Do Poago: 1 km I Do Santiago de Compostela: 331 km

Poago
Do Santa Eulalia: 4.3 km I Do Santiago de Compostela: 330 km

Santa Eulalia
Do Tabaza: 4.2 km I Do Santiago de Compostela: 325.7 km
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Warto zobaczyd: Kościół Santa Eulalia, z XVII w. W cabildo tego kościoła znajduje się adosada na ścianie, kamienna
płyta pamiątkowa pizarrosa (rodzaj kamienia) z inskrypcją napisana dużymi literami typu wizygockiego. Ta
pamiątkowa płyta należała do zaginionego kościoła znajdującego się na Górze Areo. Kaplice San Pedro i San Pablo.

Tabaza (Trabaza)
Do Trasona: 4.2 km I Do Santiago de Compostela: 321.5 km

Trasona
Do Aviles: 4.5 km I Do Santiago de Compostela: 317.3 km

Avilés

@

Mieszk.: 84000 I Do San Cristobal: 1.7 km I Do Santiago de Compostela: 312.8km

Nocleg: Albergue pielgrzymów „Pedro Solis” – municypalne; Adres: C/ Magdalena,1 na skrzyżowaniu z C/ Rivero.
Całoroczne otwarte wcześnie, jeśli zamknięte dzwonid na 669 30 26 76 zamykane o 22-ej; Miejsc: 60 w jednej sali;
cena 3€; brak kuchni; Telefon: 985564353, 669302676,
Warto zobaczyd: Miasto było jednym najważniejszych ośrodków przyjmowania pielgrzymów przybywających tu
morzem. Stare miasto, nazywane Conjunto Histórico, przechowuje skarby architektury cywilnej i religijnej. Wyróżnia
się zabytkowy kościół parafialny San Nicolás Bari, który zajmuje miejsce dawnego klasztoru franciszkanów. Elementy
romaoskie (fasada i dwa łuki), wieżę i krużganek z XVI w. podzielony na dwa piętra. U jego stóp źródło Caños de San
Francisco, z kooca XVI w., z 6 ludzkimi głowami, 3 tarczami i basenem. Są także kaplica San Cristo del Rivero,
usytuowana na ulicy Rivero i stary kościół Świętego Tomasza z Canterbury, świątynia romaoska z elementami
przedgotyckimi. W każdym razie, wystarczy przejśd się ulicami La Ferrería i Rivero by podziwiad wspaniałe gmachy
starej części Aviles. Odpocząd można w pięknych parkach. Piękne miasto.
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Etap 21 ::

AVILÉS - SOTO DE LUIÑA

36.5/27.5 km

Rozpoczynamy etapy w Asturii Zachodniej, gdzie Camino będzie nas prowadzid ciągle to w górę to w dół i będziemy
przekraczad wiele rzek, których źródła są na południu. Z albergue przechodzimy na drugą stronę ulicy i kierujemy się
w calle del Rivero, mijamy Plaza España z ratuszem, Calle La Ferrería w lewo Calle Muralla, pierwszą w prawo przy
parku i w prawo w Calle de la Estación w lewo w Plaza de Carbayo i w prawo a po chwili w lewo w Avenida de
Alemania w kierunku na San Cristobal. Kontynuujemy szosą i ścieżką w lewo aby dojśd do Salinas. Przechodzimy przez
miejscowośd i wychodzimy w prawo na wzniesienie do San Martín de Laspra i schodzimy w kierunku El Ponton do
Piedras Blancas, miejscowości, do której nie wchodzimy ponieważ kontynuujemy szosą (widoczne na wzniesieniu) i
bardzo wygodnymi ścieżkami przez Las Vallinas pod górę do Santiago del Monte. Z tej miejscowości, kontynuujemy
szosą AS-318 w kierunku Ranón i wkrótce w lewo ścieżkami przez las eukaliptusowy, a w koocu przez pastwiska
(błoto!) (kolarze szosę) kierujemy się do El Castillo i do Soto del Barco, skąd idziemy szosą N-632 by przybyd do mostu
Strona 55 / 86

Camino de Santiago
Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

na rzece Nalón. Przechodzimy go i kontynuujemy ścieżką pod górę w lewo, doprowadza nas do Muros de Nalón (bary
i sklepy warto się posilid!). Stąd, wychodzimy na camino schodząc w dół, a później w górę by przybyd do El Pito, blisko
pięknej miejscowości Cudillero (warto ją odwiedzid), przez którą Camino nie prowadzi. Idziemy dalej szosą do
Villademar i ścieżkami między zagajnikami przybywamy do Rellayo by rozpocząd strome zejście do poziomu morza w
La Magdalena (luksusowa restauracja z ładnym widokiem na morze). Stąd znów wspiąd się w górę, przechodzimy
szosę krajową i opuszczamy ją ostatecznie by kontynuowad szlakiem w kierunku Sotomayor. Od tego miasteczka
idziemy dalej szosą a potem szlakiem by przybyd do Soto Luiña po wyczerpującym etapie (km 36,5?). Z Avilles do
Rellayo można iśd cały czas szosą N-632! W sumie etap z małą ilością asfaltu, przez lasy eukaliptusowe, wąskie ścieżki
z czepiającymi się i parzącymi roślinami, czasem błotko. Dośd wyczerpujący etap.

Avilés
Mieszk.: 84000 I Do San Cristobal: 1.7 km I Do Santiago de Compostela: 312.8km

San Cristobal
Do La Sablera: 1.1 km I Do Santiago de Compostela: 309.7 km

Salinas
Do San Martin De Laspra: 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 308.6 km

San Martín de Laspra
Do Vallinas: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 306.2 km

Warto zobaczyd: Kościół parafialny San Martína, obok cmentarza, w starej części miasteczka. Wyróżnia się jego
dzwonnica pétreo z XVIII ale przede wszystkim okno przedromaoskie, obronne z rżniętego szkła jest wyraźnym
znakiem konstrukcji z epoki monarchii asturiana.

Vallinas
Do Naveces: 2.6 km I Do Santiago de Compostela: 304.4 km

Naveces
Do Santiago del Monte: 1 km I Do Santiago de Compostela: 301.8 km

Santiago del Monte
Mieszk.: 300 I Do Ramon: 4.3 km I Do Santiago de Compostela: 300.8 km

Warto zobaczyd: Kaplicę de los Remedios, na ulicy Ventajella. Sklepienie beczkowe proste, mały portyk na wolnym
powietrzu na dwu kolumnach.

Ramón
Do El Castillo: 1.7 km I Do Santiago de Compostela: 296.5 km

El Castillo
Do Muros de Nalon: 3.2 km I Do Santiago de Compostela: 294.8 km
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Muros de Nalón
Mieszk.: 200 I Do El Pito: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 291.6 km

El Pito
Do Las Duenas: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 289.1 km

Warto zobaczyd: To miejscowośd, w której emigranci do Ameryki zostawili w spadku interesujące budynki, wyróżnia
się ponad wszystko pałac Selgas, znany jak “Wersal asturiano”, ze względu na swój park, który można zobaczyd przez
kratę bramy. Z XIX w. i obok Camino. Razem z kościołem, z tego samego okresu, i szkołą, jest spadkiem mecenasów
Fortunato i Ezequiel Selgas.

Las Duenas
Do Rellayo: 1.9 km I Do Santiago de Compostela: 286.8 km

Rellayo
Do La Magdalena (przed Soto de Luiña): 1 km I Do Santiago de Compostela: 284.9 km

La Magdalena
Do Sotomayor: 1.3 km I Do Santiago de Compostela: 283.9 km

Sotomayor
Do Soto de Luiña: 3.3 km I Do Santiago de Compostela: 282.6 km

Soto de Luiña
Mieszk.: 2000 I Do Valdredo: 2.6 km I Do Santiago de Compostela: 279.3 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów; mieści się w dawnej szkole. Klucze, rejestracja i sello w barze „Ecu” obok kościoła Tel. 985597257; całoroczne; Nie dysponuje kuchnią; 20 miejsc w jednej sali; cena donativo; są koce, szybko komplet,
kilka osób spało na karimatach przed schroniskiem pod zadaszeniem.
Warto zobaczyd: Gmach przyłączony do kościoła parafialnego Santa María, obecnie dom kultury, był szpitalem dla
pielgrzymów (Hospital del Rosario) od 1713 do 1811 przyjmował pielgrzymów co udokumentowane jest od wieku
XVI.
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Etap 22 ::

SOTO DE LUIÑA - CADAVEDO

20/23.5 km

Ten etap umożliwia różne opcje drogi ale z małą możliwością wyboru. Są znaki, które prowadzą przez górę de Las
Palancas, drogę tradycyjną lecz nie polecaną ze względu na złe oznakowanie i obfite chwasty. Inna opcja trasy jest
oficjalną, która prowadzi od miasteczka do miasteczka szlakami, które są zaniedbane. Ostatnia, bardziej jednostajna,
to kontynuowad dawną szosą N-632a, o małym ruchu i bez możliwości zagubienia. Można byd pewnym, że łączy
miejscowości Albuerne, Novellana, Castañeras, Santa Marina i Bellota. Szlak kilka razy prowadzi skrótami ale ścieżki
są zarośnięte (dżungla!), błoto, a rankiem obfita rosa powodują szybkie przemoczenie butów. W czasie deszczu radzę
nie schodzid z szosy! Za Castañeras szlak skręca w prawo i przed zabudowaniami w lewo przez łąkę i las – bardzo
mokro, ale radzę pójśd najpierw prosto do cudownej małej plaży Silencio, a potem wrócid do szosy. Za Bellota szlak
skręca w prawo i możemy dojśd do kamienistej plaży, a szlak skręca przed plażą w lewo i znów piekło stromo pod
górę, trzeba przejśd strumieo, błotnisto, wąsko i kłująco. Wychodzimy w Tablizo. Stąd dalej, ciągniemy szosą (bez
skoków w bok) do Ribón, Friera i Cadavedo. Albergue na koocu przy tablicy kooczącej miejscowośd po lewej stronie
drogi, wcześniej po prawej bar El Salón.

Soto de Luiña
Mieszk.: 2000 I Do Valdredo: 2.6 km I Do Santiago de Compostela: 279.3 km

Valdredo
Do Albuerne: 0.5 km I Do Santiago de Compostela: 276.7 km

Albuerne
Do Novellana: 3.4 km I Do Santiago de Compostela: 276.2 km
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Novellana
Do Castaneras: 2 km I Do Santiago de Compostela: 272.8 km

Warto zobaczyd: Jest wskazane zobaczyd kościół Santiago, z XVIII w, zbudowany na bazie materialnej dawnej kaplicy
Santiago. Kościół był odnowiony w latach późniejszych.

Castañeras
Do Santa Marina: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 270.8 km

Warto zobaczyd: Plaża Sillencio odległa ok. 2km od szosy, warto tam zajśd!

Santa Marina
Do Ballota: 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 268.5 km

Ballota
Do Tablizo: 2 km I Do Santiago de Compostela: 266.1 km

Tablizo
Do Ribon: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 264.1 km

Warto zobaczyd: „Trzęsący” się most, mityczne przejście pielgrzymów przez rzekę Cabo, na granicy rad miejskich
Cudillero i Valdés. Obecnie jest kamienny lecz nazwa nawiązuje do poprzedniego drewnianego.

Ribon
Do Friera: 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 262.3 km

Friera
Do Cadavedo: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 259.9 km

Cadavedo
Do Villademoros: 1.1 km I Do Santiago de Compostela: 258.7 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów, municypalne; cena 3€, po lewej stronie na koocu miejscowości, klucz pod
kamieniem przy drzwiach wejściowych!!! Całoroczne; 8 łóżek +5 materacy w 2 salach; hospitalera przychodzi o 17tej; Tel. 985645320; Ciepła woda po otwarciu butli z gazem i zapaleniu piecyka! Menu w barze El Salon 7€.
Warto zobaczyd: Chociaż pieszo nie jest po drodze, jeśli wybieramy na nocleg tę miejscowośd możemy pójśd do
kaplicy dziewicy la Riégala lub Regalina, która znajduje się na małej równinie skąd widad piękne skały nadmorskie
Cantábrico. W każdą ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się tu festyn ludowy, który jest pokazem folkloru i
najpiękniejszych strojów ludowych w Hiszpanii. Można tez skorzystad pięknej chod kamienistej plaży i kąpieli około
2km przez miejscowośd, po drodze 2 sklepy.
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Etap 23

CADAVEDO - LUARCA

16.4/19 km

Etap ma jako oś szosę N-632, wokół której, kilka razy to z jej prawej to z lewej strony, biegnie Camino. Z Cadavedo
wychodzimy na szosę do Villademoros, tu opuszczamy szosę na szlak w prawo, początkowo polną drogą, która staje
się wąska, grząska i zarośnięta, rano i podczas deszczu bardzo mokro doprowadza do San Cristóbal i do Querúas aby
ostatecznie przejśd szosę krajową i kontynuowad szosą lokalną i szlakiem do Canero. Za cmentarzem schodzimy do
dawnej N-632, przechodzimy rzekę Esva i kontynuujemy szosą N-634 po dwustu metrach wchodzimy na szlak w
prawo (kolarze zawsze szosę). Tak skracamy sobie drogę, która nas wyprowadzi znów na szosę. Pojawi się skrót w
lewą stronę, którym dojdziemy pnąc się w górę do szosy. Odtąd, szlak odchodzi od szosy jeszcze kilka razy i zostawi ją
ostatecznie w kierunku Barcia, Villar i Luarca. Szlak prowadzi wąskimi uliczkami Barcia i łatwo się zgubid kierowad się
na kościół San Sebastian, bo koło niego przechodzi. Wracamy na szosę N-634 w kierunku Villar. Brak oznakowania na
albergue i dochodzimy do Luarca, którą zobaczymy z góry. Widok jest fantastyczny. Więc, jeśli chcemy nocowad w
refugio pielgrzymów Almuña, musimy kontynuowad szosą do Almuña i stamtąd w lewo szosą AS-351 (dawniej AS220) w kierunku Paredes, około 600m i po lewej jest albergue..
Proponuję przedłużyd trasę tego dnia do albergue w Piñera, to tylko o 12-15km więcej. W Luarca nie ma albergue!

Cadavedo
Do Villademoros: 1.1 km I Do Santiago de Compostela: 258.7 km

Villademoros
Do San Cristobal (za Cadavedo): 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 257.6 km

Warto zobaczyd: Szkoda, że oficjalna trasa Camino nie biegnie tuż obok wczesnośredniowiecznej wieży w
Villademoros (do dwu kilometrów od trasy). Prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego, utrzymuje swój kształt po
rekonstrukcji w IX wieku, w czasach monarchii asturiana. Pałac, który dopełnia całokształtu był odnowiony i dziś
mieści się w nim hotel.
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San Cristobal
Do Queruas: 2.1 km I Do Santiago de Compostela: 256.4 km

Queruas
Do Canero: 1.5 km I Do Santiago de Compostela: 254.3 km

Canero
Do Puente de Canero: 1 km I Do Santiago de Compostela: 252.8 km

Puente de Canero
Do Barcia: 6.1 km I Do Santiago de Compostela: 251.8 km

Barcia
Do Villar: 1.9 km I Do Santiago de Compostela: 245.7 km

Warto zobaczyd: W kościele parafialnym, obok którego przechodzimy, zachowana jest rzeźba Virgen de las Nieves
(Najświętsza Panienka ze Śniegów), z XIII wieku i dwa barokowe retabula.

Villar
Do Almuña: 0.8 km I Do Santiago de Compostela: 243.8 km

Almuña
Do Luarca: 1.5 km I Do Santiago de Compostela: 243.0 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów, municypalne obok AS-220, 500 metrów na skrzyżowaniu między Meras i Paredes
przed Luarca! Tel 661559409; całoroczne; 22 miejsca w 2 pokojach; cena 4€; ot. 17-22. Kolacja w barze od 21-ej.
Bar/restauracja Redondel; 1km za albergue; Bardzo dobre menu za 9€, jedykna 20€, dwójka 36€; Tel. 985640733

Luarca

@

Mieszk.: 14000 I Do L’Outeiro: 2 km I Do Santiago de Compostela: 242.3 km

Warto zobaczyd: Miejscowośd posiada geografię wydaną w Cudillero albo Mutriku (Vizcaya): naturalny port w ujściu
rzeki Negro otoczony przez dwie góry o wyraźnie zarysowanym stoku, na którym wyrosły w formie schodkowej
dzielnice miasta. Miasteczko morskie z fantastycznymi widokami, Luarca posiadało szpital Santiago, założony w
połowie XV wieku. Wyróżnia się wspaniałe położenie cmentarza, gdzie jest pochowany doktor Severo Ochoa.
Spotykamy tu kaplicę de la Atalaya: także nazywaną la Virgen Blanca (Najświętszej Panienki Białej), która znajduje się
obok latarni morskiej, blisko cmentarza i posiada dwa obrazy renesansowe; jeden dziewicy (z wieku XVIII) i drugi
Chrystusa z Nazaretu. Wyróżnia się pałac Markiza Ferrera, z XVI wieku, później przebudowany.
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Etap 24 ::

LUARCA - LA CARIDAD / EL FRANCO

27 km

Kontynuujemy dalej nasze pielgrzymowanie wokół szosy N-634 pod górę ulicą La Peña, (w centrum przed mostem w
prawo pod górę, na szczycie znów piękny widok na miasteczko) opuszczamy Luarca by iśd łagodnym wzniesieniem do
Chano, L′Outeiro, Santiago i Villuir. Tu przekraczamy szosę krajową (kolarze dalej szosą) do Villaoril, ponieważ między
Otur i Villapedre (tu jest bar) droga zmienia się w ścieżkę, która jest bezpieczna, ale niewygodna dlatego, że można
się zgubid na jakimś odcinku i trzeba się liczyd z przechodzeniem przez ogrodzenia (tak było podczas pierwszego
wydania przewodnika, rok 2003, do ostatniej kontroli latem z 2006, prawdopodobnie jest również tak samo). Szlak
prowadzi z dala od szosy krajowej lokalnymi drogami i jest dobrze oznakowany, przez miejscowości opłotkami, a więc
trudno się zorientowad gdzie jesteśmy, trzeba sforsowad jeden strumieo i duże błoto. W Piñera jest dom oznakowany
symbolem klucza i napisem albergue tu załatwiamy formalności i możemy zamówid posiłek za 7euro jeśli
zatrzymujemy się na nocleg w Piñera. Samo albergue jest za kościołem przy ruchliwej N-634. Szlak prowadzi dalej
obok domu hospitalery ale nie jest on polecany szczególnie podczas deszczu! Lepiej dojśd do N-634. Z Piñera do
Villaoril szosą. Z Villaoril kontynuujemy dalej w prawo po drugorzędnej szosie do La Venta, La Colorada i Navia (tu
można zjeśd i zrobid zakupy). Z Navia wychodzimy idąc wzdłuż rzeki do mostu i przekraczamy ujście rzeki. Za mostem
skręcamy w lewo i rozpoczynamy podchodzenie, który nas prowadzi przez Barquiero, Jarrio i Cartavio. Miejscami
szlak zarośnięty trawą i mokro, kawałek nowego asfaltu, znów trawa i przejście przez tory (z daleka widoczna tablica
z napisem „Camino de Santiago” chyba przed Jarrio) i dochodzimy do szosy N-634. Od tej chwili szlak wiele razy
przecina tę szosę (podczas deszczu lepiej iśd szosą) do wejścia do La Caridad, miejscowośd bardzo rozciągniętą i w
której po przejściu trzech kilometrów docieramy do centrum, gdzie znajdziemy albergue.
Uwaga: Proponuję inny wariant, dla tych, którzy nocowali w Piñera – etap do Tapia de Casariego. Jego trasa do
Porcio pokrywa się z trasą oficjalną opisaną w następnym etapie. Z Porcio opuszczamy szosę w prawo na szlak
turystyczny biało-czerwony GR.E-9, który prowadzi brzegiem morza. Jest podobno pięknie! W Tapia pierwszy
napotkany budynek po prawej stronie jest albergue nieomal wiszące na skarpie nad brzegiem. Do Tapia można dojśd
również z Porcio szosą N-634 ale to nie to samo.
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@

Luarca

Mieszk.: 14000 I Do L’Outeiro: 2 km I Do Santiago de Compostela: 242.3 km

L’Outerio
Do Santiago _Louterio: 0.4 km I Do Santiago de Compostela: 240.3 km

Santiago
Do Villuir: 0.7 km I Do Santiago de Compostela: 239.9 km

Warto zobaczyd: Kościół Santiago, dziś w ruinie, był zbudowany w XVI wieku. Nadproże fasady głównej było
wykonane z wykorzystaniem kamienia, który z dużym prawdopodobieostwem, pochodzi z grobowca jakiegoś
pielgrzyma podróżującego konno. Można zauważyd jego herb podzielony na trzy pola, które zawierają muszle, i
szpadę.

Villuir
Do Otur: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 239.2 km

Otur
Do Villapedre: 6.2 km I Do Santiago de Compostela: 236.7 km

Villapedre
Do Piñera: 1 km I Do Santiago de Compostela: 230.5 km

Warto zobaczyd: Możemy zobaczyd na górze po lewej stronie drogi kościół San Juan, z późnego romaoskiego
asturiano z XII wieku (jeden z najlepszych przykładów w całej Asturii), chociaż rozbudowany i portyki z epoki
późniejszej. Kościół składa się z jednej nawy, przykrytej szkieletem drewnianym. Zwraca uwaga wnętrze absydy.

Piñera
Do Villaoril: 1.6 km I Do Santiago de Compostela: 229.5 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów „Escuela Nacional” w dawnej wiejskiej szkole przy kościele i trasie N-634, duży hałas;
Całoroczne; 20 miejsc ; cena donativo; Klucz, rejestracja i sello w domu po trasie, oznakowany symbolem muszli i
klucza z napisem „Albergue”. Brak sklepów, jedzenie można zamówid u hospitalery.

Villaoril
Do La Venta: 1.5 km I Do Santiago de Compostela: 227.9 km

Nocleg: Albergue Juvenil Fernán Coronas; Miejsc 110; całoroczne; brak kuchni. 18 euro z śniadaniem. Pokoje 2-6
osobowe z łazienką. Tel. 985640676

La Venta
Do La Colorada: 0.7 km I Do Santiago de Compostela: 226.4 km
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La Colorada
Do Navia: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 225.7 km

Navia
Mieszk.: 9200 I Do Barqueiros: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 223.9 km

Warto zobaczyd: Dom Limonar, na początku miasteczka, przy ulicy Las Armas, razem z innymi pałacami z XVI w.

Barqueiros
Do Jarrio: 0.6 km I Do Santiago de Compostela: 222.7 km

Jarrio
Do El Esteler: 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 222.1 km

Zachowała się kaplica z dawnego szpitala pielgrzymów Santa Ana. Szpital ten był założony w 1370 i jeszcze
cztery wieki później działał nadal.
El Esteler
Do Cartavio: 1.7 km I Do Santiago de Compostela: 219.7 km

Cartavio
Do La Caridad: 3.6 km I Do Santiago de Compostela: 218 km

Warto zobaczyd: Kościół Santa María z XI wieku, lecz jego pochodzenie sięga klasztoru romaoskiego z IX wieku.
Zachowała się rozeta romaoska i dwie pamiątkowe płyty z wpisami z wieku X i XII

Aborces
Albergue pielgrzymów de Aborces; położone w Aborces ok. 1,6km La Caridad; Całoroczne otwarte od 10-22; 31
miejsc; cena 5€; Klucze u Tilde Mendez. Tel. 664507400.

La Caridad
Do El Franco: 5 km I Do Santiago de Compostela: 214.4 km

Warto zobaczyd: Ta rozległa miejscowośd ma przede wszystkim znaczenie turystyczne ze względu na swoje plaże. W
centrum miasta, możemy zwiedzid kościół parafialny San Miguel Mohices, zbudowany w XVIII wieku i pałac
modernistyczny Jardón, z XX wieku.
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Etap 25 ::

LA CARIDAD – RIBADEO

21 km

Spokojny i przyjemny etap. Wędrujemy na początku blisko N-634, by dalej iśd szlakiem do części koocowej Figueras –
Ribadeo. Z La Caridad wychodzimy na szlak dochodząc do szosy N-634, którą przetniemy jeszcze trzy razy.
Kontynuujemy do El Franco i Porcia, gdzie ostatecznie zostawiamy szosę by kontynuowad ścieżkami i gościocami. Tu
możesz wybrad wariant jacobeas, które też są w dodatku oznakowane, Jeden wybierając opcję “camino” po N-634
prowadzi do Tapia de Casariego (piękne refugio nad samym brzegiem oceanu), lub wejśd na szlak turystyczny białoczerwony GRE-9 prowadzący do Tapia brzegiem morza i potem dalej do Ribadeo, kierują czerwone strzałki informacja
od Agnieszki, wariant drugi “Figueras”. By dotrzed do refugio w Ribadeo będziemy kontynuowad wg wskazao znaków
jacobeos, Ścieżkami prowadzi do Brul, Tol i Barres. Stąd, po szosie AS-31 do Lois i Figueras. Podobno naprawa mostu
Los Santos przez rzekę Eo (już chyba zatokę Ribambo), która rozdziela Asturię i Galicję, dobiega kooca i można po nim
przejśd (info od Marcina) ! Do Ribadeo można dostad się łodzią. Albergue w Ribadeo nad samą zatoką na północ od
mostu z autostradą.
Uwaga: Z Tapia można iśd cały czas wzdłuż brzegu oceanu (ścieżka widokowa zaczyna się w porcie) prowadzi szlak
turystyczny GR.E-9 przez miejscowości Villamil, Santa Gadea, El Torno, Villadún,Campa de Arnao, Rozaleda do AS-31,
w prawo i tu łączy się z camino do Figueras, lub N-634 do Figueras (trzeba minąd rondo z wjazdem na autostradę
kierując się w kierunku Castropol i po 500m w prawo AS-31 na Barres) a dalej łodzią lub przez most Los Santos. Bez
problemu można podjechad na drugą stronę stopem zatrzymując samochody przy wjeździe na autostradę z Figueras.
Istnieje też możliwośd przejazdu do Ribadeo autobusem.
Uwaga w Galicji oznakowaniem jacobea jest muszla skierowana odwrotnie niż w Asturii, stąd wynika, że trzeba iśd
odwrotnie. Jest to niepojęte ale taka jest rzeczywistośd i trzeba się do tego przyzwyczaid.

La Caridad
Do El Franco: 5 km I Do Santiago de Compostela: 214.4 km

Strona 65 / 86

Camino de Santiago
Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

El Franco
Do Porcia: 1 km I Do Santiago de Compostela: 209.4 km

Porcia
Do Brul: 5 km I Do Tapia de Casariego 6 km I Do Santiago de Compostela: 208.4 km

Tapia de Casariego
Do Ribadeo 14km I Do Santiago de Compostela 206.8 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; Adres C/ San Martin; Całoroczne; 34 miejsca; cena donativo; klucz w
Oficina de Turismo przy kościele, albergue fantastycznie położone nad samym oceanem, ładne odnowione w 2008r,
koce, kuchenka mikrofalowa. Najbardziej polecane w przewodniku niemieckim stąd wielu Niemców. Dobrze
utrzymane I czysto. Polecam!!! Menu w barze 12€.

Brul
Do Tol: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 203.4 km

Tool
Mieszk.: 400 I Do Las Campas: 2.2 km I Do Santiago de Compostela: 201.1 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów w dawnej wiejskiej szkole i jest alternatywą do Tapii, leży na tradycyjnym szlaku przy
drodze AS-31, Całoroczne otwarte od 17-22; 16 miejsc; cena donativo; Klucz pod Tel. 985623734. Otwiera Esperanza
Fernández, która mieszka 50m od albergue.

Las Campas
Do Barres: 2.9 km I Do Santiago de Compostela: 198.9 km

Barres
Do Figueras: 2 km I Do Santiago de Compostela: 196 km

Figueras
Do Ribadeo: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 194 km

Ribadeo

@

Mieszk.: 9300 I Do Vilela: 7.6 km I Do Santiago de Compostela: 192.8 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; uroczo położone nad zatoką, po prawej stronie mostu Puente de los
Santos; Całoroczne, jeśli zamknięte klucz w lokalnej policji, Tel. 659942159; 12 miejsc; cena 5€; Jest kuchnia; Zimna
woda? Brak światła w łazience po zamknięciu basenów? O 21-szej pielgrzymów, dla których brak miejsca, protection
cywil zabiera do innego miejsca. Dane od Ali i Karoliny potwierdzone !
Warto zobaczyd: Ribadeo (Ripa Euve, port w ujściu rzeki Eo), miasto zawdzięcza swoje istnienia ujściu rzeki. Warto
przejśd pasaż, który ciągnie się wzdłuż brzegu do ujścia rzeki, przy którym znajduje się refugio dla pielgrzymów.
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Możemy i musimy zwiedzid centrum miasta aż do centralnego Plaza de España, gdzie znajduje się dom ecléctico
modernistyczny zbudowany w 1905r. przez braci Moreno, emigrantów do Argentyny, znany jako wieża Torre de los
Moreno, neoklasyczny Ratusz z kooca XVIII wieku znany jako “Pazo Ibáñez”, był pałacem markiza Sargadelos. Obok
placu jest także kościół Santa María del Campo, który należał do klasztoru franciszkanów XIII wieku. Na Plaza de
España mieści się też Biuro Informacji Turystycznej, w którym możemy otrzymad materiały o Camino del Norte w
Galicji, plan miasta itp.
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Etap 26 ::

Etapy w GALICJI
RIBADEO - LOURENZÁ

29.4 km

Po tylu etapach wzdłuż wybrzeża morskiego, zostawiamy morze by iśd w kierunku południowo-zachodnim do naszego
przeznaczenia: Santiago de Compostela. Z Ribadeo wychodzimy ulicą rúa Ramón González w prawo w San Lázaro i do
wysokości boiska piłkarskiego szosą w kierunku cmentarza by dalej iśd łagodnym wzniesieniem praktycznie cały czas
przez dzielnicę Pastoriza Obe, a stamtąd znaki nas zaprowadzą do Vilela, chociaż centrum tej miejscowości znajduje
się dalej. Szosą LU-133 kontynuujemy do Vilar i skręcamy w prawo (brak znaku)i po chwili wchodzimy na szlak i czeka
nas długie podejście (kolarze kontynuują dalej LU-133 przez San Vicente) do A Ponte. Tak samo jest po wyjściu z tej
miejscowości, droga trudna dla kolarzy, ale nie jest trudna dla piechurów, którzy odważą się iśd długim podejściem z
punktem odpoczynku i źródłem na koocu w Villamartín Pequeño. Przecinamy dolinę, przybywamy do Villamartín
Grande i stąd, długim zejściem do Gondán. Tu jest refugio dla pielgrzymów. Dobre miejsce na nocleg gdy ktoś idzie z
Tapia lub Tol. Z Gondan drogą lokalną, po 2km bar i dalej szlakiem schodząc do O Corveiro i stamtąd, dobrze
oznakowanym szlakiem. Po pokonaniu nieco stromego wzniesienia, przybywamy do Lourenzá poboczem szosy N-634.

Ribadeo

@

Mieszk.: 9300 I Do Vilela: 7.6 km I Do Santiago de Compostela: 192.8 km

Vilela
Do Vilar: 1.9 km I Do Santiago de Compostela: 185.2 km

Vilar
Do O Esfolado: 2.5 km I Do Santiago de Compostela: 183.3 km
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O Esfolado
Do A Ponte: 0.2 km I Do Santiago de Compostela: 180.8 km

A Ponte de Arrante
Do Villamarin Pequeno: 4.5 km I Do Santiago de Compostela: 180.6 km

Tu był szpital dla pielgrzymów w XVI w.

Villamartín Pequeño
Do Villamarin Grande: 0.5 km I Do Santiago de Compostela: 176.1 km

Villamartín Grande
Do Gondan: 3.8 km I Do Santiago de Compostela: 175.6 km

Gondán.
Do San Xusto: 3.1 km I Do Santiago de Compostela: 171.8 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne w dawnej wiejskiej szkole, odnowione w 2007r; Całoroczne otwarte od
12-20 hospitalera Deslinda mieszka w domu 100m pierwszy dom po prawej Tel. 982144150;; 16 miejsc w jednej sali;
cena 5€; brak sklepów i barów ale można przez telefon zamówid jedzenie w barze (2km dalej po trasie camino), które
jest dostarczane do albergue! Około 16-tej podjeżdża sklep na kółkach. Z dala od ludzi. Kuchnia dobrze wyposażone
z kominkiem. Rano napięcie wyłączone nie można zagotowac nawet wody! Miejsce raczej odosobnione; Polecam!!

San Xusto de Cabarcos
Do Pousada 2.4 km I Do Santiago de Compostela: 168.7 km

Pousada
Do Lourenzá: 2 km I Do Santiago de Compostela: 166.3 km

Lourenzá
Mieszk.: 2500 I Do Arroxo: 2.9 km I Do Santiago de Compostela: 164.3 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; adres: c/Campo de la Gracia, 100m od trasy camino; Całoroczne
otwiera się pierwszemu pielgrzymowi; 20 miejsc w 3 pokojach (2x8,1x4); jest kuchnia; cena 5€; Hospitalera Susi Tel.
652186731 lub w ratuszu miejskim Tel. 982121006.
Warto zobaczyd: Przy wejściu oryginalny średniowieczny most Ponte da Pedra. Wyróżnia się klasztor benedyktynów
del Salvador. Otwarty 15.06-15.09 w godz. 11-13 i 16-19. Założony w X wieku, obecny kościół datowany na wiek
XVIII, z zadziwiającą fasadą barokową. Dokooczona w 1732, przez Fernando de Casas y Novoa. Ta budowla bardzo
możliwe posłużyła jako próba do późniejszej konstrukcji sławnej fasady Obradoiro katedry w Compostela. Wyróżnia
się jego neoklasyczne retabulum. Jako szczegół, zobaczymy sarkofag z VI wieku paleocristiano w kaplicy Valdeflores,
w którym spoczął hrabia don Osorio Gutiérrez („Conde Santo”), fundator klasztoru. Mówi się o podaniu, że po
śmierci swej małżonki, hrabia wstąpił do klasztoru benedyktynów, przebywając tam wiele lat aż zdecydował sie
odbyd podróż do Ziemi Świętej, gdzie nabył kamienny sarkofag paleocristiano, który posłużył mu za grobowiec, w
którym przetrwały jego szczątki do roku 1968. Muzeum Sztuki Sakralnej dopełnia zwiedzanie monumentalnego
kompleksu. W nim polecamy zobaczyd osobliwy relikwiarz barokowy z 28 popiersiami, zrealizowany w XVII wieku by
zmieścid różne relikwia darowane klasztorowi. Muzeum zajmuje siedem sal kościelnych klasztoru, wzniesione w
wieku XVII i XVIII na ruinach pierwotnego klasztoru, z którego zachował się ołtarz z IX wieku i jedno lauda z XII.
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Etap 27 ::

LOURENZÁ – ABADÍN / GONTÁN

25 km

Wyraźnie zarysowane wzniesienie doprowadza nas do cmentarz by minąd go górą i szlakiem zejśd do Arroxo (km 2,9),
odkąd kontynuujemy marsz dawną szosą N-634 i przez las eukaliptusowy dochodzimy do terenu budowy autostrady i
najlepiej iśd drogą przez małą osadę wiejską w dół do następnej wsi Grove, tam przy kościele znak skieruje w lewo i
doprowadzi do starej szosy. Za łagodnym wzniesieniem, rozpoczyna się zejście do San Pedro de la Torre (km 5,2) i w
koocu do ważnej i historycznej miejscowości Mondoñedo (km 8,9), jest refugio dla pielgrzymów i wiele zabytków
godnych zwiedzenia. Stąd sprzed wspaniałej katedry, obok starej studni rozpoczyna się wzniesienie po starej szosie,
która doprowadzi nas do wsi Lousada (km 17,4), czas tu się zatrzymał, stąd w lewo strome podejście (częściowo
dobrze przygotowane – wysypane żwirem i wykoszone trawy i zielsko, widok na Lousadę i drogę, którą przybyliśmy)
ok. 1,5-2km, mijamy na górze kaplicę San Cosme da Montaña aż zbliżymy się do szosy krajowej N-634, którą
przekraczamy. Dalej szlakiem kontynuujemy podejście, lecz szybko rozpocznie się łagodne zejście do szosy do Gontán
(km 24,5) i Abadín (km 25). Uwaga w Abadín nie ma refugio dla pielgrzymów, jest to mała miejscowośd.

Lourenzá
Mieszk.: 2500 I Do Arroxo: 2.9 km I Do Santiago de Compostela: 164.3 km

Aroxxo
Do San Pedro de la Torre: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 161.4 km

San Pedro de la Torre
Do Mondoñedo: 3.7 km I Do Santiago de Compostela: 159.1 km
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@

Mondoñedo

Mieszk.: 4800 I Do Lousada: 8.5 km I Do Santiago de Compostela: 155.4 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne mieści się w nowym budynku w starej części miasteczka, obok sądu.
Adres: Calle Alcántara; Całoroczne; 40 miejsc w 2 salach; cena 5€, klucz na posterunku policji lokalnej w
Ayuntamiento (ratuszu)- trzeba szukad policjanta, w zamian za klucz credencial zostaje w „areszcie” do następnego
dnia do oddania klucza i jest problem bo o 8-mej nikogo nie ma na posterunku. Pomocy udzieliła pani pracująca na
piętrze, która telefonicznie skontaktowała się z policjantem, otwarła posterunek i wydała credencial! Lepiej
sprawdzid czy jest otwarte (zwykle jest). Bardzo dobrze wyposażone schronisko, czysto i przyjemnie, brak kocy,
wieczorem policjant przychodzi rejestrowad i kasowad należnośd! Polecam!! Menu w barze 9€.
Warto zobaczyd: Jedno z siedmiu podstawowych prowincji dawnego królestwa Galicji. Jest miastem z kompleksem
zabytkowo artystycznym, w którym współgrają kościoły, pałace, klasztory i surowe mieszkania w centrum
historycznym. Miasto utrzymało swój charakter wiejski do dziś, zachowując swoją charakterystyczną osobowośd.
Wyróżnia się katedra Santa María, gotycka z XIII wieku. Na początku budowana w stylu romaoskim, co można
dostrzec na drzwiach frontowych i absydzie głównej, podczas rozbudowy katedra otrzymała ozdoby barokowe, jak
girola, fasada i obie wieże. Zwraca uwagę w jej wnętrzu duże retabulum barokowe, z XVIII w. Ciekawa jest dzielnica
Barrio Os Muiños, gdzie znajduje się kaplica Santiago z XVII w, antyczny most rzymski oraz wiele kanałów zasilanych
przez rzekę Valiñadares, na których były młyny wodne. Miejsce to nazywane jest „Wenecją Mondoñedo”. Pytad o to
w Turismo. Więcej na: http://www.terrademiranda.net

Lousada
Do Gontan: 7.1 km I Do Santiago de Compostela: 146.9 km

Warto zobaczyd: Wieś z wieloma typowymi galicyjskimi spichlerzami i budynki z dachami z łupka.

Gontán
Mieszk.: 20 I Do Abadin: 0.5 km I Do Santiago de Compostela: 139.8 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; po prawej stronie ulicy przed placem targowym; 24 miejsca w jednym
pomieszczeniu; cena 5€,bardzo dobrze wyposażone nowe, koce, kuchnia wyposażone. Otwarte 13-22. Sympatyczny
hospitalero Alberto Tel. 982508203! Polecam!! Menu w barze 9€. Tylko jeden sklepik, supermarket w Abadin 1km
dalej. Latem można wymoczyd nogi w małej sadzawce wśród łąk 200m od albergue idąc wzdłuż strumienia

Abadín
Mieszk.: 300 I Do Martinan: 8.5 km I Do Santiago de Compostela: 139.3 km

Warto zobaczyd: Na peryferiach w Abadín wznosi się kościół Santa María, pochodzenia średniowiecznego i
przerobiony powtórnie przeważnie w XVI wieku. Nie po trasie pieszej. W centrum miejscowości magistrat
przechowuje liczne elementy architektury ludowej.
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Etap 28 ::

ABADÍN - VILALBA

20 km

Lekkim zejściem za albergue wzdłuż rzeki Abadín idziemy do mostu dla pieszych, który przekraczamy (może byd
pewien odcinek gliniasty). Wchodzimy na Ziemię Chá łąk i lasów. Camino biegnie dalej szosą N-634, czasem szlakiem
równoległym do szosy krajowej po prawej stronie, do przejścia w Martiñán. Stąd schodzi się do odnowionego i
wybrukowanego mostu “Ponte Vella de Mariñan” na rzece Batán. Camino prowadzi dalej płaskim szlakiem, do Goiriz,
gdzie przechodzimy szosę krajową. W tym miejscu przechodzimy obok kościoła Santiago i bardzo
charakterystycznego cmentarza. Warto się tu na chwilę zatrzymad. Z szosy schodzimy w prawo na trzy kilometry po
przyjemnych i w dobrym stanie szlakach i ścieżkach przybywamy do szosy krajowej w kierunku Vilalba, gdzie jest
refugio.
Uwaga: centrum miasta, jak również bary, restauracje i sklepy, znajdują się półtora kilometra dalej. Szosa N-634
łączy Abadín z Vilalba więc w przypadku obfitych opadów można iśd jej poboczem.

Abadín
Mieszk.: 300 I Do Martinan: 8.5 km I Do Santiago de Compostela: 139.3 km

Martiñan
Do Goiriz: 6.6 km I Do Santiago de Compostela: 130.8 km

Goriz
Do Vilalba refugio: 3.1 km I Do Santiago de Compostela: 124.2 km
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Warto zobaczyd: Wyróżnia się kościół Santiago, obok którego znajduje się ciekawy cmentarz, i kaplica zadedykowana
San Roque.

Vilalba Poligono Industrial
Do Vilalba: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 121.1 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne położone po prawej stronie drogi przed miejscowością, wygląda jak
czarny bunkier; 44 miejsca w 2 salach; cena 5€, bardzo dobre. Otwarte 13-22 ale otworzono mi wcześniej. Polecam!
Menu w barze, 150m dalej po tej samej stronie drogi, 10€ a bar otwarty rano od 7-ej. Supermarkety w miejscowości
Vilalba 1km dalej.
Warto zobaczyd: W Vilalba baszta Torre de los Andrade z dawnego zamku Condes de Andrade, dziś częśd Hotelu.
Zrekonstruowana około kooca XV wieku, jej ośmioboczny kształt jest wyjątkowy w Galicji. Ślady innych trzech wież
przypominają nam istnienie czworoboku fortyfikacyjnego. Obok niego plac Santa María i kościół pod tym samym
wezwaniem, całokształt dobrze zachowany. Stąd, po szerokich schodach wewnętrznych schodzi się do audytorium.
W połowie drogi spotykamy pomnik de Acuña, który przedstawia dwóch wieśniaków ze swoją ofiarą. Bardzo znany
jest krowi ser San Simón o barwie kości słoniowej i kształcie spadającej kropli, tu właśnie produkowany. Znane SA
również miejscowe kapłony. 21 grudnia odbywa się tu targ, na którym są one sprzedawane na potrawę wigilijną!
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Etap 29 ::

VILALBA - BAAMONDE

20.9 km

Drugi przyjemny i wygodny etap bo krótki. Od refugio do ostatnich domów Vilalba jest mniej więcej 4,5 kilometra, by
wyjśd i przejśd przez rzekę Magdalena. Po krótkim płaskim odcinku rozpoczyna się łagodne wzniesienie by osiągad na
nowo szosę N-634 w A Torre i brak znaku, skręcamy w prawo na szosę. Wkrótce dochodzimy do znaku, który kieruje
nas na szlak w prawo. Idziemy przez miejscowości położone blisko szosy jak Peñas, Pigara i Ferreira zawsze szosą lub
drugorzędnymi drogami równoległymi. Przy drogowskazie Fereira skręcamy na szlak w prawo lub dalej po N-634.
Doprowadzi nas do przejścia pod drogą szybkiego ruchu A-6. By w koocu, wejśd do Baamonde, gdzie mamy refugio
po przebyciu niewielkiej odległości po prawej stronie (km 20,9).

Vilalba Poligono Industrial
Do Vilalba: 1.8 km I Do Santiago de Compostela: 121.1 km

@

Vilalba
Do Alba A Torre: 5 km I Do Santiago de Compostela: 119.3 km

Warto zobaczyd: baszta główna Torre de los Andrade z dawnego zamku Condes de Andrade, dziś częśd Hotelu.
Zrekonstruowana około kooca XV wieku, jej ośmioboczny kształt jest wyjątkowy w Galicji. Ślady innych trzech wież
przypominają nam istnienie czworoboku fortyfikacyjnego. Obok niego plac Santa María i kościół pod tym samym
wezwaniem, całokształt dobrze zachowany. Stąd, po szerokich schodach wewnętrznych schodzi się do audytorium.
W połowie drogi spotykamy pomnik de Acuña, który przedstawia dwóch wieśniaków ze swoją ofiarą. Bardzo znany
jest krowi ser San Simón o barwie kości słoniowej i kształcie spadającej kropli, tu właśnie produkowany. Znane SA
również miejscowe kapłony. 21 grudnia odbywa się tu targ, na którym są one sprzedawane na potrawę wigilijną!

Strona 74 / 86

Camino de Santiago
Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

Alba A Torre
Do Ferreira: 9.5 km I Do Santiago de Compostela: 114.3 km

Ferreira
Do Baamonde: 6.4 km I Do Santiago de Compostela: 104.8 km

Baamonde
Mieszk.: 300 I Do San Alberte: 3.5 km I Do Santiago de Compostela: 98.4 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne, camino przebiega obok na początku miejscowości po prawej stronie, z
małym ogrodem, toaleta w innym budynku; Całoroczne; 52 miejsca w kilku salach + materace; cena 5€, dobre, czyste
i dobrze utrzymane, brak kuchni. Opiekę sprawuje Conchi. Polecam!! Menu w barze 8,7€.
Warto zobaczyd: Jeśli chcemy przejśd minimalną liczbę kilometrów by otrzymad Compostelkę - sto kilometrów,
możemy właśnie tu rozpocząd pielgrzymkę. W Baamonde łączy się nasze camino jacobea z dawnym camino
królewskim A Coruña -Madryt, dziś zamienione w drogę szybkiego ruchu A-6. Wyróżnia się kościół parafialny
Santiago (idąc camino, zobaczymy go po prawej stronie na górze), z XIII wieku, chociaż jego wygląd zewnętrzny może
wydawad się romaoskim. Obok niego, zastaniemy potrójny krzyż, z XVIII wieku, tworzący Drogę krzyżową. Główna
strona przedstawia podobiznę Chrystusa a awers Matkę Boską Bolesną.
Warto odwiedzid pracownię- muzeum mistrza Victor Corral Castro uliczką za kościołem w prawo w calle de Museo,
na jej koocu. Wiele ciekawych eksponatów, a sam Mistrz oprowadza i pokazuje. Jedna jego rzeźba znajduje się w
Santiago.
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Etap 30 ::

BAAMONDE - SOBRADO DOS MOXES

40 km

Długi, bardzo długi etap który dobrze podzielid na dwa zostając na nocleg w małej wiosce Miraz, gdzie otwarto nowe
refugio dla pielgrzymów w 2005 roku. Na całej trasie brak sklepów i barów, w których możnaby coś zjeśd. Podczas
tego etapu opuszczamy prowincję Lugo i wkraczamy do ostatniej prowincji Galicji, A Coruña. Oznaczenia dróg
lokalnych zmieniają się z „LU” na „AC”.
Z refugio w Baamonde wychodzimy na szosę N-VI i po około trzech kilometrach wchodzimy na szlak w lewo, przy
którym po prawej stronie jest kaplica Świętego Alberta. Stąd, szlak wiedzie laskiem (z dala dochodzi, dźwięk drogi
szybkiego ruchu) prowadzi nas do pierwszej z niezliczonych wiosek, które przejdziemy tego dnia Santa Leocadia (było
obejście z powodu budowy mostu ale możliwe jest przejście z lewej strony dla miejscowych), wkrótce po wyjściu z
wioski znak kieruje w prawo na lokalną asfaltową szosę, mijamy Aldar, Seixón, Subcampo, Laguna w koocu,
wchodzimy na drogę lokalna do Miraz. Tu szlak prowadzi w prawo obok kościoła ale wcześniej po lewej stronie obok
baru (tylko napoje i kanapki) jest śliczne albergue. Od tej miejscowości kawałek asfaltu, a potem już po ścieżkach
rozpoczyna się odcinek bardzo trudny, podejścia i przez tereny niegościnne, na których musimy mied się na baczności
aby nie zgubid znaków jacobeas, a także pozostawionych przez poprzednich pielgrzymów małych stosów kamieni.
Zbliżamy się do wzgórza porośniętego wrzosami i kolczastymi krzewami, otoczone dwoma kamiennymi murami
(kamienne płyty wbite w ziemię) z przejściem na wprost naszej ścieżki. Skręcamy w prawo już przed pierwszym
murem (znak na ziemi mało widoczny, wielu wchodzi na wzgórze i zaczynają się problemy) i kierujemy się w stronę
widocznych masztów radiowych Łagodne wzniesienie kooczy się w Braña. Po dwóch kilometrach szosą, skręcamy w
prawo by dalej iśd szosą, i szlakiem skrócid sobie drogę do Carballoso (nie wchodzimy do tej miejscowości), Roxica, za
wzniesieniem przybywamy do Travesa i Marcela. Schodzimy na szosę by wrócid na szlak i wspiąd się do Corteporcos i
Marco das Pías. Trudności kooczą się. Szosą LU/AC-934 idziemy wzdłuż do Vilariño i Mesón, skąd bierzemy skrót
szlakiem (co jest skomplikowane dla kolarzy) i zaraz szosą, z chodnikiem do Sobrado. Wchodzimy do klasztoru, gdzie
znajduje się albergue (km 40).
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Baamonde
Mieszk.: 300 I Do San Alberte: 3.5 km I Do Santiago de Compostela: 98.4 km

San Alberte
Do Santa Leocadia: 4 km I Do Santiago de Compostela: 94.9 km

Warto zobaczyd: Słup milowy Jacobem - most średniowieczny na rzece Parga i Kaplica San Alberte, świątynia gotycka
z XIV wieku zakamuflowana między roślinnością.

Santa Leokadia
Do El Camino: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 90.9 km

El Camino
Do Aldar: 1 km I Do Santiago de Compostela: 89.7 km

Aldar
Do Seixon: 2 km I Do Santiago de Compostela: 88.7 km

Seixon
Do Subcampo: 1.1 km I Do Santiago de Compostela: 86.7 km

Subcampo
Do Laguna: 0.4 km I Do Santiago de Compostela: 85.6 km

Laguna
Do Miraz: 2.8 km I Do Santiago de Compostela: 85.2 km

Miraz
Do Braña: 4 km I Do Santiago de Compostela: 82.4 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów piękne z dużym ogrodem prowadzone przez angielskie stowarzyszenie jacobea
Confraternity of Saint James, mieści się w dawnej plebanii blisko baru; Otwarte marzec-grudzieo od 15-2230. 28 łóżek
i 8 materacy; cena donativo, śniadanie, bardzo miła atmosfera, czysto dobrze utrzymane, jest kuchnia dobrze
wyposażona, u hospitaleros (woluntariusze) można kupid podstawowe produkty żywnościowe. Duży piękny i
zadbany ogród. Nie ma baru z menu! Tylko napoje i kanapki. Polecam na miejsce noclegowe!!!
Warto zobaczyd: Kościół którego patronem jest Santiago. Wielka fiesta w pierwszą sobotę po 25 lipca.
Uwaga: Do Sobrado nie ma sklepów wyłączając pomieszczenie w Laguna (tel 982 153 434), przez to musimy
zaopatrzyd się w artykuły żywnościowe i napoje w Baamonde.

Braña
Do Roxica: 5.5 km I Do Santiago de Compostela: 78.4 km

Roxica
Do Travesa: 2 km I Do Santiago de Compostela: 72.9 km

Travesa
Do Marcela: 0.6 km I Do Santiago de Compostela: 70.9 km
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Marcela
Do Corteporcos: 1.6 km I Do Santiago de Compostela: 70.3 km

Corteporcos
Do Marco das Pias: 1.3 km I Do Santiago de Compostela: 68.7 km

Marco da Pias
Do Vilarino: 2.8 km I Do Santiago de Compostela: 67.4 km

Vilariño
Do Meson: 0.4 km I Do Santiago de Compostela: 64.6 km

Mesón
Do Sobrado dos Monxes: 5.8 km I Do Santiago de Compostela: 64.2 km

Sobrado dos Moxes
Mieszk.: 2200 I Do Castro: 4.4 km I Do Santiago de Compostela: 58.4 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów w dawnych stajniach klasztoru cystersów, prowadzą zakonnicy; Całoroczne; otwarte
7-1330 i 1630-1930; Rejestracja na portierni sklepiku; 48 łóżek na 2 poziomach są też materace; cena 5€, kuchnia
dobrze wyposażona, są koce. Bardzo dobre. O 22-ej zakonnik gasi światło, nie można wyjśd przed 7-ą rano bo brama
zamknięta! Codziennie wieczorem o 19-tej można pójśd na wspólną mszę z zakonnikami. Warto zwiedzid
przyklasztorny kościół; Polecam! Menu w barze 9€.
Warto zobaczyd: Fundacja klasztorna z 952r. dała początek wyższej warstwie, która rozrosła się na cały rejon aby stad
się w Średniowieczu w najbardziej wpływową w Galicji. Od 1142 w klasztorze są cystersi, pierwsi w Hiszpanii. Z
pierwotnej konstrukcji romaoskiej zachowała się kaplica la Magdalena, sala Kapitulna, kuchnia i parę innych
pozostałości. Świątynia obecna jest w stylu barokowym z XVII wieku. W klasztorze wyróżnią się krużganek Procesyjny
i krużganek Pielgrzymów, gdzie wędrowcy są przyjmowani w dawnych stajniach.
Niestety, w koocu XVIII wieku burza zwaliła fasadę kościelną, a ponadto zniszczyła przypory. Sięgnęła dna na
początku XIX, kiedy zakonnicy opuścili klasztor z powodu bankructwa. Nabywca obiektu użył go jako kamieniołomu
dla swojej budowy. Od 1954, cystersi z klasztoru Viaceli (Cóbreces) podjęli się odzyskad klasztor. W 1966 podczas
uroczystości Santiago, zakonnicy wracają i od tej chwili starają się odbudowad częśd jego świetności
architektonicznej.

Strona 78 / 86

Camino de Santiago
Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

Etap 31 ::

SOBRADO DOS MOXES - ARZÚA

22.4 Km

Ostatni etap Camino del Norte przed połączeniem się z tradycyjnym Camino Francés. Jeśli wędrujemy latem,
zaobserwujemy dużą różnicę. Od Arzúa spotkamy o wiele większą liczbę pielgrzymów. Jeśli chcemy latem dostad
miejsce w albergue municypalnym musimy się wyjśd o 7-mej. Wychodzimy z Sobrado szosą AC-934, która jest osią
szlaku, robimy skrót schodząc na szlak raz w prawo raz w lewo (kolarze muszą kontynuowad szosą) do Castro (km
4,5). Z tej miejscowości wchodzimy na szlak i rozpoczynamy łagodne zejście, które charakteryzuje cały ten etap.
Drugorzędną szosą przybywamy do Badelos (km 6,3), na camino pierwszą i następnie szosą do Corredoiras (km 8,6),
tu przekraczamy niebezpieczną szosę AC-840 (2 bary) i przybywamy do Boimil (km 9,6). Kontynuując szosą,
przybywamy do Boimorto (km 10,9), skąd proponuje się nam wariant do O Pino by wyjśd za Arzúa (polecana w
przewodniku). W przeciwnym razie, kontynuujemy oznakowanym szlakiem, który prowadzi szosą łagodnym zejściem
do Sendelle (km 14,8). Szosą, a później wygodną ścieżkę zbliżamy się do Arzúa. Do Arzúa wchodzimy bocznymi
uliczkami – brak znaków, idziemy cały czas prosto calle Ramón Franco i wychodzimy na Turismo (główna ulica) przy
którym jest napis „Albergue 200m”. Refugio, już na Camino Francés, znajduje się na małej uliczce tuż za Turismo w
prawo calle de la Ponte.

Sobrado dos Moxes
Mieszk.: 2200 I Do Castro: 4.4 km I Do Santiago de Compostela: 58.4 km

Castro
Do Badelos: 1.9 km I Do Santiago de Compostela: 54 km

Badelos
Do Corredoiras: 2.3 km I Do Santiago de Compostela: 52.1 km
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Corredoiras
Do Boimil: 1 km I Do Santiago de Compostela: 49.8 km

Boimil
Do Boimorto: 1.3 km I Do Santiago de Compostela: 48.8 km

Boimorto
Do Sendelle: 3.9 km I Do Santiago de Compostela: 47.5 km

Sendelle
Do Arzua: 7.6 km I Do Santiago de Compostela: 43.6 km

Arzúa

@

Mieszk.: 6500 I Do Calle: 8 km I Do Santiago de Compostela: 36 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; otwarte od 13-tej; 48 miejsc w 3 salach; cena 5€, szybko się zapełnia,
latem o 15-tej komplet, kuchnia słabo wyposażona, czysto. Polecam!! Menu w barze 8€.
Albergue Ultreia prywatne; adres: calle de Lugo, 126; całoroczne, otwarte od 12.00-22.30; 36 miejsc 8-10€; Internet;
Plecak zamykany na klucz; Tel. 981 50 04 71; 626 63 94 50
Albergue „Don Quijote” prywatne w starej części miasta; Adres: C/Lugo 130: całoroczne, 50 miejsc, cena 10€; Jest
pralka, suszarka i internet; Tel. 981500139
Albergue „Vía Láctea” prywatne; Adres: C/ Jose Antonio 26 (w centrum 50m od kościoła); całoroczne, czynne do
2300; 60 miejsc: (5x12); Cena: 10€! ; Jest kuchnia, pralka, suszarka i Internet; można rezerwowad Tel. 981500581;
www.alberguevialactea.com
Albergue „Da Fonte” prywatne; Całoroczne; 20 miejsc w 2 salach; cena 10€; Jest kuchenka mikrofalowa, pralka,
suszarka po 4€ . Otwarte latem od 11-tej, a w pozostałym okresie o 12-tej. Tel. 659999496.
Albergue Santiago Apóstol. Adres: Av. Lugo 107. Tel. 981508132. Prywatne. Całoroczne, otwarte 7.00- 23.00. Cena
10€, 72 miejsca. Pralka i suszarka po 3€, jest kuchnia.
Albergue Los Caminantes II. Adres: Calle de Santiago 14.Prywatne. Czynne kwiecieo – 1 listopada. Cena 10€, 35
miejsc, otwarte 11.00-22.30.
Warto zobaczyd: Geograf grecki Claudio Ptolomeo (wiek II) przytacza ośrodek “Araduca”, jako należący do
galicyjskich brácaros. Kilku historyków identyfikują tę miejscowośd z naszą jacobea Arzúa. Najciekawszy zabytek to
kaplica la Magdalena, obok albergue pielgrzymów, gdyż kościół Santiago jest nowożytny. Kaplica należała do
klasztoru augustianów z XIV wieku, który starał się pielęgnowad pielgrzymów. Jest względnie prosta, jednonawowa z
wejściem o łuku półkolistym. Sklepienie krzyżowe. Kościół parafialny pod wezwaniem Santiago zbudowany w XX
wieku.
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Etap 32 ::

ARZÚA - MONTE do GOZO

36.6 km

Jest etapem nerwów, bo na trasie tłumy pielgrzymów, a raczej pseudopielgrzymów, całe zorganizowane grupy, a
więc ruch i hałas jak na Marszałkowskiej, ale także wyciszającego ukojenia. Pielgrzym czuje już, że ma Santiago w
zasięgu ręki i chociaż jest to etap bardzo długi to jest to do zniesienia a droga zaczyna się bardzo dłużyd gdy na 13km
od Santiago znikają nagle słupki kilometrowe! Trudno nie trafid bo przed nami i za nami tłumy pielgrzymów. Nie
musimy się spieszyd jeśli idziemy do Monte do Gozo, bo schronisko jest ogromne. Można spokojnie wypid kawę i zjeśd
śniadanie bo bary o 6-tej są otwarte.
Teren to ciągłe podejścia i zejścia między małymi wioskami i osadami. By osiągnąd Salceda, która jest pierwszą
wioską, w której napotkamy pierwsze bary, musimy pokonad 11 km, mijając po drodze osadę Pegontuño, w której
przecina się tunelem N-547, Calzada, Calle i Boavista, które także są bez barów. Począwszy od Salceda szosa jest
naszym odnośnikiem, ponieważ Camino, wije się wokół niej, (zwródmy uwagę na pomnik pamięci Guilermo Watt’a –
pielgrzyma, który w wieku 69 lat zmarł 25 sierpnia 1993r w drodze do Santaiago), dochodzimy do osady Ras y Brea by
przebyd górę Santa Irene i wejśd do małej wioski o tej samej nazwie. Po pół godzinie drogi dochodzimy do Rúa i
Pedrouzo, gdzie znajduje się refugio Arca, nazywane tak od nazwy Parafii. Idziemy dalej poboczem szosy.
Aby dojśd do Camino z refugio Arca, trzeba się cofnąd trochę do stacji benzynowej albo kontynuowad szosą do
małego skrzyżowania, a stąd do osady San Antón.
Ścieżki biegną między lasami eukaliptusów, wstępując do wiosek Cimadevilla i San Paio i doprowadzają do Lavacolla,
od której nazwy bierze nazwę Lotnisko Santiago, które znajduje się bardzo blisko camino, samoloty podchodzą do
lądowania nad głowami pielgrzymów. Sześd kilometrów pod górę i przechodzimy przez małą miejscowośd San
Marcos, a następna to już Monte do Gozo. Większa częśd tego odcinka po asfalcie, ale pewnośd, że bardzo szybko
zobaczymy wieże Katedry Santiago, zastępuje z nawiązką ostatnie niedostatki pielgrzyma.
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@

Arzúa
Mieszk.: 6500 I Do Calle: 8 km I Do Santiago de Compostela: 36 km

Calle
Do Salceda: 3 km I Do Santiago de Compostela: 28 km

Salceda
Do Santa Irene: 4.6 km I Do Santiago de Compostela: 25 km

Nocleg: Albergue Pousada de Salceda, przy szosie N-547 słupek kilometrowy 75. Prywatne, otwarte w 2011r.,
całoroczne,14 miejsc, cena 12€ II połowa czerwca-I połowa września, i 10€ w pozostałym okresie. Tel. 981502767,
www.pousadadesalceda.com.

Santa Irene
Do Rúa: 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 20.4 km

Nocleg: Albergue de la Xunta de Galicia w Santa Irene. Tylko 20 km do Santiago, Santa Irene było dawniej siedzibą
władz miejskich O Pino. Teraz budynek dawnej szkoły jest schronieniem pielgrzymów na ich ostatnim etapie. Przy
głównej szosie. Całoroczne, otwarte od 13-tej, 36 miejsc, cena 5€; Kontakt: Tel. (981) 511 330 lub 660 396 825 María
José Rodríguez.
Albergue Santa Irene prywatne; w odnowionym domu z dużym ogrodem; otwarte kwiecieo-listopad otwarte od 15tej; 15 miejsc w 2 salach; cena 13€; menu z winem 10€, śn. 5€; pralka 4,50€, suszarka 4,50€; można rezerwowad Tel.
981 51 10 00 Esther Calvo

Rúa
Do Pedrouzo (Arca): 1.2 km I Do Santiago de Compostela: 19.2 km

Hostal O’Pino. Menu del Dia 7-9€, czysto może byd przepełnione.

@

Pedrouzo
Do Lavacolla: 8 km I Do Santiago de Compostela: 18 km

Nocleg: Albergue de Arca do Pino la Xunta de Galicia; municypalne, całoroczne 120 miejsc w 4 salach; cena 5€,
czynne 13.00-22.00. Kuchnia , lodówka, pralka 4,40€.
Albergue Porta de Santiago; adres Arca –o Pino Avda.Lugo,11; Prywatne, czynne od 1 marca, otwarte 12-23; 60
miejsc; cena 10 €. www.portadesantiago.com
Albergue Edreira; Adres: Rua da Fonte 19, prywatne, Tel. 981511365. Czynne 1.03-30.10, 56 miejsc, otwarte 12.0023.00, cena 12€ czerwiec-wrzesieo, 10€ w pozostałym okresie. www.albergue-edreira.com
Albergue O Burgo; Adres Av. de Lugo 47, obok stacji benzynowej. Prywatne, całoroczne, 20 miejsc, cena 10€, czynne
12.00-23.00.

Lavacolla
Do San Marcos: 4.5 km I Do Santiago de Compostela: 10 km

Nocleg: Hotel przed Lavacolla - Hostal la Concha - pokoje 24€; Hostal San Piao - 52.50€. Pozostałe bary i restauracje
dośd
drogie.
Camping Monte del Gozo - klasa I, bar, restauracja.
Dawniej wioska była miejscem tradycyjnego obmycia i kąpieli przed wejściem do Santiago. Dziś znajduje się tu
lotnisko Santiago de Compostela.
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San Marcos
Do Monte do Gozo: 1 km I Do Santiago de Compostela: 5.5 km

Nocleg: Camping San Marcos znajduje się około 1km przed wioską - dobrze oznakowany, zaraz przed masztem TV basen, restauracja, bar, ale nie ma sklepu. Dobre wyposażenie.

Monte do Gozo
Do Santiago de Compostela: 4.5 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne ; 500 miejsc; cena 5€, otwarte od 13-tej, kuchnia dobrze wyposażona.
Można tu spad 3 noce, po porozumieniu wieczorem z hospitalero można zostawid plecak!!! Dojazd z Santiago
autobusem linii „6”- „San Lazaro”, za 0,9€, pokoje 8-io osobowe! Polecam!! Ceny w Santiago : Acuario – 9€,
Seminario Menor 7€, San Lazaro 12€! Menu w barze O Labrador – 7€ w San Marcos –przy trasie jest informacja o
kierunku do baru. Polecam
Europejskie Centrum Duszpasterstwa Młodzieży im Jana Pawła II ma własne albergue na ok 20-40 osób, donativo,
wspólny wieczorny posiłek, Polaków przyjmują zawsze. Do Santiago jeżdzą też autobusy. o 19.30 Msza w kaplicy.
Warto zobaczyd: Także nazywany Montjoy, Montxoy albo wzgórze San Marcos, tu odbyły się w sierpniu 1989 IV
Światowe Dni Młodzieży na których obecny był Papież Jana Paweł II i około 500.000 osób. Duży, trochę rdzewiejący
pomnik upamiętnia tamte dni. Przed zachodem słooca warto wspiąd się na wzgórze za schroniskiem. Stoi tam
pomnik dwóch pielgrzymów (bardzo często spotykamy go na różnych fotografiach). Ich wyciągnięte ręce wskazują
zachód słooca, a ich wzrok skierowany jest na wieże katedry w Santiago, które rzeczywiście stamtąd są widoczne.
Warto przeżyd tę chwilę o zachodzie słooca!
Uwagi:
O 19-tej w małym kościółku przy pomniku jest odprawiana msza św.
Na dole jest bar samoobsługowy ale proponuję ciekawsze i
„smaczniejsze” rozwiązanie. Cofnąd się ze schroniska drogą, którą
przyszliśmy i kawałek za pomnikiem skręcamy w pierwszą uliczkę w
lewo, która doprowadzi nas do szosy łączącej Santiago z lotniskiem
– miejscowośd San Marcos i przy szosie jest bar/restauracja O
Labrador, która oferuje „menu del dia” z winem. Warto!
Przy wyjściu z Monte do Gozo do Santiago po lewej stronie za
płotem jest pracownia rzeźbiarza Jose Cao Lata. Warto tam zajrzed i
obejrzed dzieła Mistrza, który osobiście oprowadza!
Figury pielgrzymów na wzgórzu Monte do Gozo.
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Etap 33 ::

MONTE do GOZO - SANTIAGO de COMPOSTELA

4.5 km

Najbardziej radosny etap z całej drogi. Praktycznie odcinek miejski, dobrze oznakowany. Po drodze zwródmy uwagę
już w Santiago na pomnik po prawej stronie poświęcony najbardziej znanym pielgrzym wśród, których jest dwóch
Polaków: Jan Paweł II i ojciec króla Jakub Sobieski! Docieramy do przedmieści Santiago - San Lazaro. Dotarcie do
katedry powinno zająd ok. 45-60 minut. Droga wiedzie przez miasto, zatem może byd nieco nieprzyjemna.
Po minięciu kaplicy San Lazaro camino biegnie następującymi ulicami: c/de los Concheiros, Puerta del Camino, Casas
Reales, Plaza de Cervantes, c/Azabacheria, Plaza de la Inmaculada i dalej do Katedry. Mijamy katedrę mając ją po
lewej stronie i wchodzimy na główny plac Plaza del Obradoiro z którego docieramy do wnętrza Katedry przez
wspaniały 12-wieczny Portico de la Gloria (portyk chwały).
Dziś plecak nic nie waży, zahartowane nogi wydają się fruwad po asfalcie (nie wszystkim). Nikt nie zwraca uwagi na
krok pielgrzyma, ale on słyszy miliony oklasków w głębi swojego serca, bo oto zbliża się do celu swej drogi.
Dobrze jest wstad wcześniej by przybyd względnie szybko do Katedry, objąd i mocno przytulid się do Santiago bez
stania w kolejce, uklęknąd w krypcie przed Jego Grobem, odebrad Compostelę w Biurze Pielgrzyma i złapad dobre
miejsce na "Mszę Pielgrzyma" o 12-tej.
Wzruszeo i uczud, których doświadczysz tego dnia nie da się opisad. W tyle pozostały trudy i wspaniałośd Drogi i
wszystkie z tym związane przeżycia. Tego nie da się porównad z niczym. To trzeba przeżyd! I jeszcze żal, że to już
koniec! Chyba, że czeka Cię jeszcze droga do Fisterra i Muxia. Warto, jeśli dysponujesz czasem poświęcid jeszcze te
4 dni i pójśd jak średniowieczni pielgrzymi by zobaczyd bezkresną przestrzeo Oceanu w Fistera, w którym tonie
słooce o zachodzie, a potem skierowad kroki do Sanctuario de Barco w Muxia.
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Monte do Gozo
Do Santiago de Compostela: 4.5 km

Santiago de Compostela
Mieszk. 94000

I

@

Do Santiago de Compostela 0

Nocleg: Albergue Acuario w Santiago de Compostela prywatne; 2km od Katedry; Adres: c/ Estocolmo, 2; Dolne
Santiago; Idąc z Monte do Gonzo przechodzi się obok San Lázaro i na wysokości Hotelu o tej samej nazwie, znajduje
się ulica Baliño. Są schody, po których schodzi się i po około 100 m, napotkamy niedawno otwarte albergue. Otwarte
cały rok z wyjątkiem grudnia od 900-2400; 50 miejsc w jednej sali; cena 10€ druga noc 9€;. Pielgrzymi, mogą pozostad
do 3 nocy. Wszystkie urządzenia są nowe i dysponuje stołówką. Jest pralka, suszarka i Internet. Można rezerwowad
Tel. 981.575438
Albergue „Seminario Menor La Asunción” kościelne; 500m od starego miasta; Adres: Rúa de Belvís s/n; Otwarte od
17 marca do listopada w godz. 1330-2300; 177 miejsc + 22 w indywidualnych pokojach; cena 12€/17€ w ind. od 1.0715.09; w pozostałym okresie 10€/15€ w ind.; trzeba opuścid do 930, chod można spad 3 noce; pralka 2,5€ suszarka
1,5€. Rezerwacja: http://www.albergueseminariomenor.com/reservas.php
Albergue San Lázaro; adres: Rúa San Lázaro, s/n.;3km od centrum, po lewej stronie idąc do Katedry, autobus linii 6;
80 miejsc w 6 salach; otwarte w godz. 9.00-21.00; Cena 10€ pierwsza noc, 7€ następne z ręcznikiem i pościelą; duża
kuchnia, pralka, suszarka. Można rezerwowad Tel. +(34) 981571488; Dobre opinie na forum!
Albergue w Klasztorze San Francisco; adres: Rúa Campiño de San Francisco,3; Kościól, hotel, centrum kulturalne a
także wydzielona częśd na albergue. Wg informacji na forum od Doroty: 25 łóżek + materace. Otwarte od 15-2130;
Trzeba się spieszyd po mszy aby zająd miejsce w kolejce. O 22-ej wspólna modlitwa w kaplicy.
Albergue Santo Santiago; adres Rua do Valioo 3; Prywatne, całoroczne cena 13€ w sezonie i 12€ poza, 30 miejsc na
jednej Sali, łóżka piętrowe oddzielone ściankami, czynne 9.00-23.30. Tel. 657402403. www.elsantosantiago.com.
Albergue Mundoalbergue; adres: San Clemente 26. Prywatne, cena 16€, 34 miejsca w jednej Sali, czynne 8.00-21.00
(23.00 w sezonie). Jest kuchnia. Tel. 981588625, www.mundoalbergue.es.
Albergue O Fogar de Teodomiro; adres: Plaza de Algalia de Arriba. Prywatne, całoroczne, cena 18€, 20 miejsc, trzy
czwórki, szóstka i dwójka, czynne 10.00-20.00. Na dole jest bar. Kuchnia! Tel.981582920, www.fogarteodomiro.com.
Dobre położenie ale przydałby się remont!
Informacja turystyczna: dwa punkty informacyjne znajdują się na Rua do Vilar - plany miasta, lista hostali, hoteli, etc.
Warto spędzid w Santiago 2-3 dni. Jest tu wiele pięknych miejsc wartych odwiedzenia. Jest to również możliwośd
spotkania z osobami z którymi wspólnie wędrowaliśmy.
Stare miasto jest praktycznie dostępne tylko dla pieszych. Zatem warto poświęcid parę chwil na przyjrzenie się temu
cudownemu miejscu. Na uwagę przede wszystkim zasługuje katedra i okoliczne budynki (Pałac Biskupów, Hotel de
los Reyes Catolicos, czy XVIII-w. ratusz). Główne wejście do katedry prowadzi przez Portyk Chwały - Portico de la
Gloria - z 1188r (od 2 lat w ciągłej renowacji i brak dostępu i pewnie będzie gotowe na 2010 kolejny Rok Święty). Od
lat pielgrzymi kładą tu swoje dłonie na drzewie Jessego pod figurą Św. Jakuba. Centralne miejsce zajmuje bogato
zdobiony ołtarz z figurą Św. Jakuba. Pielgrzymi mogą wejśd za tą figurę i na chwilę "przytulid" się do Świętego.
Następnie można dotrzed pod ołtarz gdzie w srebrnej trumnie przechowywane są relikwie Św. Jakuba. Kolejną
ciekawostką Katedry jest ogromne, największe na świecie kadzidło - botafumeiro - pierwotnie jego zadaniem było
"odświeżanie" powietrza w Katedrze, dziś jest jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji - jego uruchomienie
gromadzi tłumy ludzi. Kadzidło uruchamiane jest najczęściej w Roku Świętym (gdy dzieo Św. Jakuba - 25 lipca wypada w niedzielę) oraz w inne ważne uroczystości, z reguły na Mszy Św. dla pielgrzymów o godzinie 12:00 (lub
18:00), jeśli trafi się sponsor, który zapłaci! Jeśli rano o 9-tej botafumerio wisi oznaczo to, że będzie uruchomione.
Od strony placu Plaza de Quintana znajduję się Drzwi Święte - otwierane w Roku Świętym.
Zwiedzanie katedry może byd dośd uciążliwe ze względu na liczne pielgrzymki i wycieczki, zatem warto przybyd tu we
wczesnych godzinach porannych (ok. 9).
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Compostela: Osoby, które dotarły do Santiago pieszo, rowerem lub
konno i pokonały odpowiednią ilośd kilometrów (pieszo lub konno
minimum 100km, rowerem 200km) mogą ubiegad się o stosowne
potwierdzenie odbycia pielgrzymki (certyfikat) - tzw. „Compostela” w biurze pielgrzyma na pierwszym piętrze na Rua do Vilar 1 (zaraz
przy katedrze). Biuro jest otwarte od 9:00 do 21:00. Zbierane są
informacje do statystyk o celu pielgrzymki (religijny, turystyczny,
etc.). Uwaga odległośd, którą dokumentujemy pieczątkami (sello) w
credencialu jest mierzona od Santiago! Dokumentu nie otrzyma ten,
kto nie pokonał ostatnich 100 (200) km do Grobu Apostoła, chodby
nawet przedtem przeszedł pół Europy! Otrzymany dokument można
zalaminowad (plastificado) lub włożyd w specjalną tubę - ok. 1€ w
wielu sklepach. Naprzeciw Biura jest Informacja turystyczna Galicji
gdzie możesz otrzymad przewodnik na camino do Fisterra i Muxia
oraz specjalny credencial na ten szlak!
Tradycyjne posiłki dla pielgrzymów!
Udziela ich Hostal Dos Reis Católicos przy Praca de Obradoiro w
Santiago, który w przeszłości był szpitalem dla pielgrzymów. Na
posiłki zapraszanych jest pierwszych 10-ciu pielgrzymów, którzy
zgłoszą się przy bramie do garażu hostalu, która mieści się przy Rúa
das Hortas (ulica, która biegnie w dół po prawej stronie placu stojąc
tyłem do katedry i którą idziemy do Fisterry), na rogu z ulicą Rua das Carretas. Znak charakterystyczny automat do
napojów, który jest w garażu przy samej bramie (brama jest otwarta) – naprzeciw mieści się siedziba policji lokalnej,
a więc stoi dużo radiowozów! Godziny posiłków to: Śniadanie o 9-tej; Obiad o 12-tej; Kolacja o 19-tej
Trzeba mied przy sobie Compostelę – dobrze mied kserokopie- ja miałem oryginał.
Aby dostad się do pierwszej 10-tki trzeba byd minimum godzinę przed podanymi wyżej godzinami. Jeśli jest już 10-tka
to szukamy szczęścia następnym razem.
Jak się to odbywa? O wyżej wymienionych godzinach „starszy garażowy” sprawdza fakt posiadania Composteli
odlicza pierwszą 10-tkę (zwykle nadmiarowi sami rezygnują), wypisuje stosowny kwit i wręcza jednemu z
pielgrzymów. Cała dziesiątka z kwitem udaje się do hostalu głównym wejściem od Obradoiro gdzie pokazuje się
portierowi kwit i przez 2 wewnętrzne dziedzioce cała 10-tka wchodzi na pierwsze piętro do kuchni, bierze tace, a
kucharz stawia na nich talerze z jedzeniem i idzie się do małego pomieszczenia ładnie urządzonego gdzie spożywa się
posiłek!
Na kolację była zupa, na drugie 2 kawałki kotleta panierowanego z serem i ziemniaki, na deser banan i 3 butelki wina
i 3 butelki wody. Byłem tam, zupę i kotleta zjadłem i popiłem winem w miłym towarzystwie Portugalczyka, Austriaka,
hiszpaoskiej pary i 5-ciu Niemców!
Oto cała tajemnica! Smacznego!!!
Compostela daje również pewne zniżki, np. na lot z Santiago liniami Iberia, przejazd autobusem ALSA do Barcelony (15%), lub w niektórych muzeach.
Targowisko miejskie znajduje się na placu Plaza San Felix - jest pełne świeżych produktów trudnych do znalezienia w
innym miejscu Santiago.
Muzea: Museo de las Peregrinaciones - c/San Miguel, wstęp wolny, zamknięte w poniedziałki, dostępne tłumaczenia;
Museo do Pobo Galego - pon-sob 10:00-13:00 i 16:00-19:00, wstęp wolny, c/Boneval.
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