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Informator o schroniskach na 

Camino Santiago - Fisterra – Muxia: 

 
Mapa Camino Santiago -Fisterra – Muxía z http://www.xacobeo.fr/ZE3.03.Fis.htm 

Żółtym kolorem narysowana jest trasa camino. Różowe kropki to miejsca, w których są schroniska dla pielgrzymów. 
Brakuje jej tylko w Vilaserio. 

Legenda do symboli używanych w tekście: 

   Albergue pielgrzymów – schronisko dla pielgrzymów za okazaniem credencialu; 

   Bar z ciepłymi posiłkami (obiad, kolacja). W niedzielę nie ma „Menu del dia”; 

   Bar z napojami i kanapkami; 

   Kemping, pole namiotowe. 

   Hotel, hostal, pension, pokoje zwykle więcej niż 15 euro/łóżko; 

   Sklep z podstawowymi artykułami ale też supermarket; 

   Apteka; 

   Punkt pomocy sanitarnej ale też przychodnia lekarska 

   Biuro, punkt informacji turystycznej (Turismo); 

   Przystanek autobusowy (parada); 

   Pomieszczenie na rowery; 

 @  Dostęp do Internetu;  

   Bankomat; 

  

http://www.xacobeo.fr/ZE3.03.Fis.htm
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1. Santiago      @  
 

Do Negreira 23km  I  Do Fisterra 90 km  I  Do Muxía 88km 
 

2. Negreira       @   
 

Do VilaserÍo 13,3km  I  Do Fisterra 67,0 km  I  Do Muxía 65km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne; położone 1km za miastem po 
trasie camino, szybko się wypełnia! cena 3€; 20 miejsc + kilka miejsc w 
namiotach obok, wielu pielgrzymów spało na materacach przed 
albergue!; otwarte od 1330 ale zwykle hospitalera się nie spieszy, dobrze 
wyposażona kuchnia, woda letnia, jest pralka i suszarka, dobre. 
Polecam! Menu w barze Mezqita 8€ i tu też można nocowad - łóżko za 12€. 

3. VilaserÍo             
 

Do Olveiroa 21km  I  Do Fisterra 53,7km  I  Do Muxía 51,7km 
 

 Albergue pielgrzymów w dawnej szkole budynek nr 39; 12 miejsc na materacach; cena 3€.  

4. Olveiroa            
 

Do Cée 20,2km  I  Do Fisterra 32,7  I  Do Muxía 30,7km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne; Pomieszczenia w 3 budynkach wiejskich; 
cena 3€; 34 miejsca; otwarte od 1530 - 2230, dobre, kuchnia wyposażona, brak 
sklepów- przyjeżdża na kółkach z podstawowymi artykułami i owocami!  

 

5. Cée          
 

Do Concurbión 2,7km  I  Do Fisterra 12,5 km 
 

 Albergue pielgrzymów; 3 łóżka + 10 materacy; gratis. 

6. Concurbión           
 

Do Fisterra 9,8km 

 
 Albergue pielgrzymów municypalne; Całoroczne; cena 3€ - donativo?, 14 miejsc w 2 salach; 

otwarte 1630-2230; po trasie camino za miejscowością. Jest kuchnia i zwyczaj wspólnego 
przygotowania posiłku z hospitalerami, rano śniadanie! Bardzo miła i ciepła  atmosfera. 
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7. Fistera        @   
 

Do Muxia 31km  
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne; Położone blisko portu przy przystanku 
autobusów; Całoroczne otwarte od 13-tej;24 łóżka i 10 materacy; cena -3€, 
kuchnia wyposażona, bardzo dobre, szybko się zapełnia. Tu można uzyskad 
dokument - Fisterrana potwierdzający dojście do Fisterry na podstawie 
credencialu (może byd ten sam lub specjalny credencial, który można dostad w 
Biurze Informacji Pielgrzymów naprzeciw Biura Pielgrzymów w Santiago). Albergue 
pełni również funkcję informacji turystycznej. Do przylądka Fisterra 3,5km 
kierujemy się na ”Faro”. 

Na zdjęciu albergue w Fisterra i certyfikat ukooczenia pielgrzymki do Fisterra „Fisterrana”. 

 

8. Muxia        

 
Do Fisterra 31km  

 
 *Albergue pielgrzymów municypalne; cena -3€, otwarte od 13-tej, kuchnia wyposażona. Bardzo 

dobre albergue, nowe, czysto, dużo miejsc, mieści się w środku miasta. 
Dokument potwierdzający dojście Muxia, na podstawie credencialu, można 
uzyskad w biurze informacji turystycznej (w niedzielę nieczynne, dane 
adresowe zostawiamy u hospitalero i dokument dostajemy pocztą! 
Dostałem!). Na zdjęciu albergue i certyfikat ukooczenia pielgrzymki do 

zwany „Muxiana”. 

Uwaga! 

W schroniskach oznaczonych gwiazdką  miałem przyjemnośd spędzid noc, 

więc są to informacje z „pierwszej ręki”. 
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Santiago Negreira Negreira Olveiroa Olveiroa Fisterra Fisterra - Muxía 

http://www.concellofisterra.com/en/web/info.php?idc=37 

Załącznik: Mapki z trasą etapów w innym układzie z innego źródła. 

http://www.concellofisterra.com/en/web/info.php?idc=37

