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CAMINO LEBANIEGO
Od niepamiętnych czasów Kantabria związana jest z Camino de Santiago i daje dodatkowo pielgrzymom
dążącym do Grobu Apostoła, możliwość odwiedzenie klasztoru Monasterio de Santo Toribio de Liébana w drodze do
Santiago. Stąd idea Camino Lebaniego (Camino Cruce) prowadzącego z San Vicente de Barquera przez wzgórza
oddzielające dolinę rzeki Nansa od doliny rzeki Deva do niepokonanego bastionu chrześcijaństwa leżącego u
podnórza gór Picos de Europa. W klasztorze Monasterio de Santo Toribio de Liébana przechowywana jest od ponad
tysiąca lat najcenniejsza relikwia chrześcijaństwa - największy fragment Świetego Krzyża, na którym ukrzyżowano
Jezusa, znany jako Lignum Crucis (z śladem po przybitej ręce!). Został on przywieziony z Ziemi Świętej w V w. przez
Świętego Toribio do Leon, a następnie przenoszony w różne miejsca w obawie przed profanacją ze strony
muzułmanów podczas ich ekspansji na Półwyspie Iberyjskim. W końcu trafił do klasztoru, gdzie przechowywany jest
do dziś.
Pielgrzymi wędrując do Santiago szlakiem Camino del Norte mogą zboczyć z drogi i oddalić się na chwilę (2-3 dni) od
wybrzeża Morza Kantabryjskiego w stronę wyniosłych gór, by w samym sercu doliny Liébana pokłonić się tej relikwii.
W 1512r. papież Julian II specjalną bulą uznał klasztor za miejsce święte godne pielgrzymowania tak jak Jerozolima,
Rzym i Santiago de Compostela. Od tego czasu uznano, że za Rok Święty uznawane są te lata, w których 16 kwietnia
wypada w niedzielę (zaczyna się 16 kwietnia i trwa cały rok). Pielgrzymka w Roku Świętym daje pielgrzymom odpust
zupełny – odpuszczenie wszystkich grzechów. Ostatni Rok Święty był w 2006r., a następny będzie w 2017r.
Dolina Liébana znajduje się w zachodniej Kantabrii, blisko granicy z Asturią, u stóp Parku Narodowego Picos de
Europa, jedna z najbardziej swoistych i symbolicznych w Kantabrii, do której dochodzi się przez Przesmyk La
Hermida, wąwóz o pionowych skałach o długości 19km i głębokości 600m, w którym płynie rzeka Deva. Dolina jest
rajem dla wielu sportów ryzyka. Szlak oznakowany jest czerwonymi strzałkami oraz płytkami z kantabryjskim krzyżem
i strzałką w kolorze czerwonym ale nie należy się zdziwić gdy będą one w kolorze żółtym (są to te same kafle co na
Camino del Norte tylko pomalowano czerwoną farbą krzyż i strzałkę).
Przyroda ukształtowała podział doliny na 7 gmin: Cabenzón de Liébana, Camaleño, Cillorigo de Liébana, Pesaguero,
Potes, Tresviso y Vega de Liébana. Potes ze swoją starówką, starymi mostami i Wieżą Infantado jest miejscowością
najbardziej znaczącą regionu. Liébana otoczona górami ma dużą wartość krajobrazową i posiada bardzo dogodny
mikroklimat. Region o dobrze rozwiniętej infrastrukturze turystycznej (zakwaterowanie i restauracje o wyśmienitej
kuchni serwujące miejscowe warzywa, owoce i sery, a także słynne orujo. Można wjechać kolejką linową na szczyt
Fuente Dé, skąd roztaczają się wspaniałe widoki. Z Potes jest autobus do dolnej stacji kolejki. Na górę można wejść
również szlakiem. (informacja od Zośki).
Trasę z San Vicente de Barquera można pokonać w 2-3 dni. Można też iść z Astillero k/Santander w 7-8 dni, jednak ta
trasa jest mniej znana.
Mimo wszelkich starań i poszukiwań nie wszystkie informacje udało mi się uzyskać, a ceny za nocleg w schronisku
mogą się zmieniać.
Część zebranych informacji zamieszczam w załączniku.
Mapki i profile, opis miejscowości i trasy opracowane zostały przez autora na podstawie wydawnictawa “Los caminos
del Norte a Santiago” opracowanego przez: Gobierno Vasco, Gobierno de Cantabria, Gobierno del Principado de
Asturias, Xunta de Galicia, Gobierno de Navarra, Gobierno de La Rioja. Koordynacja: Gobierno Vasco;
Projekt i realizacja: ACC Comunicación; wydanie drugie: sierpień 2011r.
Odległości między miejscowościami, w różnych źródłach są inne, wszystko zależy jaki wariant trasy wybierzemy.
Proszę kierować się tablicami kierunkowymi, na których wskazany jest cel, odległość i czas potrzebny na przejście
(patrz załącznik).
Wybierając się na Camino Lebaniego w okresach mniej popularnych turystycznie lepiej wcześniej upewnić się
telefonicznie, że albergues, w których masz zamiar zanocować są czynne!
Uwaga w katedrze w Santander, a także prawdopodobnie w parafii Santisimo Cristo przy ulicy Somorrostro w
Santander można nabyć specjalny credencial na Camino Lebaniego, a w klasztorze Santo Toribio otrzymać
potwierdzenie odbycia pielgrzymki, coś na wzór composteli.
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Jeśli masz ochotę na na wędrówkę turystyczną w rejonie Picos de Europa patrz tu:
http://www.topwalks.net/en/liebana.htm . Znajdziesz tam mapki, opisy tras, profile wielu tras turystycznych w tym
rejonie w języku angielskim (dostępne również w innych językach).
Dziękuję Zośce za przesłane materiały o Camino Lebaniego.
Legenda stosowanych symboli:
Albergue (schronisko)
Albergue juvenil (schronisko młodzieżowe)
Hotel, hostal, pension
Camping, pole namiotowe
Restauracja, bar (nie zawsze dostaniemy coś gorącego do jedzenia)

@

Sklep
Turismo – informacja turystyczna
Internet
Bank, bankomat
Apteka
Punkt medyczny, przychodnia
Stacja kolejowa, przystanek
Dworzec autobusowy, przystanek komunikacji dalekobieżnej
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Lafuente (La Fuente) 33km

Pierwsze kilometry trasy z San Vicente de Barquera
(4,5/6km) do El Hortigal prowadzą przez Park Przyrodniczy
Oyambre, między niewielkimi wzgórzami, poprzez łąki, na
których można spotkać pasące się bydło. Do tej
miejscowości prowadzą nas żółte strzałki Camino de
Santiago. Do Hortigal dochodzimy szosą CA-843. Na
kolejnym skrzyżowaniu szos, w lewo drogowskaz wskazuje
do Gandarilla (CA-845) to trasa pierwszego wariant szlaku
Camino Lebaniego prowadzący przez Bielva. Idąc dalej
prosto w kierunku Estrada szosą CA-843 napotkamy przy
ostatnich budynkach miejscowości rozgałęzienie szlaków –
w prawo Camino del Norte w lewo szosą Camino Lebaniego
(na Google Street view nie widać czerwonych strzałek) przez
Abanillas i Cabanzón prawym brzegiem Nansa. Uwaga
zmienia się oznakowanie, do Santo Toribio prowadzą nas
czerwone strzałki i czerwone krzyże Kantabrii (patrz
załącznik). W okolicy Puente de Arrudo na CA-181 obie
trasy się łączą. Szlak przekracza rzekę Nansa mostem
drogowym CA-855 kierując się w kierunku Sobreplaño i
Cades, za mostem w lewo. Za Cades szlak prowadzi
głębokim wąwozem wyrzeźbionym przez rzekę Lamasón w
wapieniach między Macizo de Peñarrubia a Sierra de Ozalba
szosą CA-855 przez Venta Fresnedo, a później w prawo w
CA-282 do Sobreplaño (są tam drogowskazy Camino
Lebaniego). Poleca się zboczyć nieco na wschód by zwiedzić
podziemny kompleks jaskiń Soplao (wstęp 36 euro!).
Niezwykle piękne jaskinie stanowią jedną z głównych
atrakcji turystycznych regionu. Z Sobreplaño szlak skręca na
zachód i pnie się pod górę szosą CA-282, w cieniu skał Arria,
aż do celu etapu – Lafuente (pisane również jako La
Fuente). W niektórych materiałach jako cel etapu podaje się
Quintanilla de Lamasón. Rzeczywiście przed Sobreplaño na
szosie CA-282 są 2 drogowskazy camino, jeden wskazuje
kierunek w prawo do Sobreplaño i dalej jak opisano wyżej,
a drugi wskazuje w kierunku Quintanilla też szosą CA-282 i
czerwona strzałka nakazuje skręcić z szosy przed tablicą z
nazwą Quintanilla w prawo w kierunku Rio i Cires skąd szlak
dochodzi do Sobreplaño. Brak informacji o albergue w
Quintanilla. We wsi jest restauracja i hotel.
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Profil etapu, pierwsze liczby dotyczą wariantu pierwszego
San Vicente de Barquera

3446 mieszk.

do Hortigal
do Estrada

4,5/6km
7/8,5km

Nocleg: Albergue - "El Galeón" (C/alta,12) (anexo Convento Claretianos) (942 715 349) (664 568 841) - 45 miejsc;
Albergue "Los Claretianos" (C/ Alta, 12) (942 219 747) - 45 miejsc w 2 pokojach, 5 euro.
Miasteczko z portem rybackim. Do portu przybijały już okręty w czasach rzymskich. Zamek zbudowany za panowania
Alfonso I, a później dobudowano mury obronne. W 1210 Alfonso VIII nadał prawa miejskie i przywilej handlu
morskiego. Renesansowy ratusz z XVI w. z platereskową fasadą, która pochodzi z dawnego szpitala dla pielgrzymów.
Klasztor Franciszkanów San Luis był siedzibą Carlosa V po jego przybyciu z Flandrii do Hiszpanii by objąć koronę
hiszpańską. Z powodu choroby przebywał tu ze swą świtą przez 23 dni.
8 września święto ku czci Matki Boskiej z Barquera, patronki miasta. Uroczystości trwają przez 8 dni.
Hortigal

do Gandarilla

3km

Estrada 2,5/4km

Serdio
Nocleg: "Albergue Municipal" (w dawnej szkole) (942 718 431) (664 108 003) -klucz Queti / Bar Rincón - 16 miejsc, 4
euro. Na szlaku Camino del Norte, blisko Estrada.
Estrada

19 mieszk.

do Camijanes

10km

Camijanes
102 mieszk.
do Cabanzon
1,5km
Leży na prawym brzegu Nansa i szlak przecina rzekę mostem Tortorio o charakterystycznym profilu nazywanym
“Lędźwiami osła”, pochodzi z XVIII w. Mijamy rzędy domów skierowanych na południe.
Cabanzón
131 mieszk.
do Puente de Arrundo 1,5km
Barokowy kościół Santa Eulalia z ołtarzem. Miejscowość jest znana z dwóch osobliwościach “Encimona” i “Torre de
Cabanzón”. Pierwszym jest wspaniałe kilkusetletnie drzewo ostrokrzewu wysokości 10m. Drugą jest wieża obronna z
końcowego okresu średniowiecza.
Gandarilla

do Bielva

4,5km

Bielva
211 mieszk.
do Puente de Arrundo 1km
Leży na alternatywnej trasie. Pozostałości na miejscowym cmentarzu obok miejscowego kościoła świadczą o jej
pochodzeniu z okresu wczesnego średniowiecza. Znana jest kaplica Santo Cristo de los Remedios, gdzie
przechowywany jest “Cristo de Bielva” obraz kultu religijnego. 14 września setki osób zbiera się w kaplicy na
modlitwie by uzyskać przychylność niebios.
Puente de Arrundo
do Cades
1km
Cades

73 mieszk.

do Sobrelapeña 7,1km
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Nocleg: Albergue Municipal de Peregrinos (w dawnej szkole) (942 727 543 bar Nona) (942 727 593) – 16/26 miejsc,
jest kuchnia.
Nazwa Cades zawsze kojarzyła się z hutnictwem i kowalstwem. Rzeka Nansa żywiła swoimi wodami ten region, cenna
dla rolnictawa, hutnictwa i kowalstwa. Dawna huta opuszczona w XIXw. W 2000r. odnowiona i przekształcona w
muzeum hutnictwa.
Sobrelapeña
do Lafuente
3km
Lafuente
31 mieszk.
do Cicera
6km
Nocleg: Albergue de peregrinos "Los Pumares" (Barrio Los Pumares, La Fuente (Lamasón) (942 727 958- Belén)
(942727810-Ayuntamiento) - 20 miejsc. Kuchnia z mikrofalówką, lodówka, ogrzewanie.
Po przejściu wąwozu rzeki Lamasón szlak wchodzi do doliny, w której leży Lafuente meta tego etapu. Kościół
romański Santa Juliana z XII w. wzniesiony obok trasy camino strzeże jej od końca XII w. To autentyczny klejnot
romański. Blisko kościoła przy jednym z domów 2 rzeźby z 1625r. “La pareja de Lamasón” jedna przedstawia
mężczyznę, a druga kobietę, a pod nią inskrypcja, która przypomina wędrowcom ulotność życia:”Quantos pasan gue
no volven” - “Tylu przechodzi i nigdy nie wraca” (próba tłumaczenia przez autora).
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27,8km

Szlak opuszcza Lafuente za kościołem w prawo pod górę do Burio
(strzałka i napis BURIO na skale). Za Burio wraca na tę samą szosę
CA-282 i przez Collado de Hoz prowadzi do Piñeres. Tu rozgałęzia
się:
W lewo CA-857 prowadzi do Cicera i pnie się pod górę
przez piękne lasy do Lebeña z pięknym kościołem Santa Maria,
który jest wart zwiedzenia szczególnie przez amatorów sztuki i
architektury. Dalej do Castro, gdzie łączą się oba warianty
idziemy szlakiem turystycznym PR-S3, który jest oznakowany
kolorem biało-żółtym i podobno jest tam jeden trudny odcinek,
dlatego nie poleca się iść z dziećmi i osobom słabszym fizycznie!
Prosto tą samą widowiskową szosą przez Linares i wąwóz
La Hermida do Castro gdzie łączą się oba warianty.
W Castro jest Centrum Parku Narodowego gór Picos de Europa.
Dalej przez most na rzece Deba i po prawo mamy kaplicę San
Francisco, dalej mostkiem dla pieszych przez strumyk Sorda,
ścieżką, która przechodzi w drogę i w lewo na szosę C-884
prowadzącą do Tama. Z Tama ścieżką do Ojedo i dalej do Potes
cały czas rzeka i szosa po naszej lewej stronie. W Potes skręcamy
w lewo przez most i jesteśmy w centrum miasteczka. Potes
związane jest z pielgrzymowaniem od wielu wieków. Najtarsze
dokumenty potwierdzające tę tezę pochodzą z XVII w. mówiące o
szpitalu dla pielgrzymów wedrujących do Santiago w Galicji.
Stamtąd już blisko do klasztoru Santo Toribio leżącego u
podnórza La Viorna - celu wędrówki. Z Potes wychodzimy ulicą
Fuente de Potes (szosa CA-185) i na skrzyżowaniu odbijamy w
lewo (po lewo charakterystyczny pomnik pielgrzyma) w kierunku
klasztoru (szosa CA-885), mijamy miejscowość Mieses i
dochodzimy do celu wędrówki klasztoru Santo Toribio.
Jest jeszcze inny wariant trasy, a mianowicie w Lebeña można
odbić na zachód w kierunku Cabañes, gdzie również jest albergue
i można zanocować. Trzeba cofnąć się z Lebeña szosą N-621
około 200m do skrzyżowania, na którym jest drogowskaz do
Allende, przez które prowadzi szlak do Cabañes (słupek
wskazujący szlak?) i dalej jest dobre oznakowanie szlaku. Szlak
jest bezpieczny i oferuje piękne widoki, ale jest więcej
podchodzenia pod górę. Odcinek z Lafuente do Cabañes liczy
19,5km. Hiszpańskie przewodniki zalecają nocleg w Cabañes i
wtedy trasa liczy 3 etapy. Z Cabañes szlak wraca przez Pendes do
Castro i tam łączy się z trasą opisaną wyżej. Z Cabañes do Santo
Toribio jest 13km.
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31 mieszk.
do La Hermida

8km

do Cicera
do Cicera

5km
1,5km

Cicera
do Lebena
10km
Nocleg: "Albergue Municipal" (dom Nº 40 - Cicera) (942 730 964) (679 530 105) - 20 miejsc, 5 euro. Zamknięte od
stycznia do końca marca, nieczynne w Wielki Tydzień.
Piękne miasteczko leżące w samym centrum gminy Peñarrubia z dobrze zachowaną architekturą wiejską typową dla
tego okręgu.
La Hermida
Nocleg: Alberuge La Hermida 100 miejsc
http://www.alberguelahermida.com/03.html

94 mieszk.

na

łóżkach

do Potes

piętrowych

Tel.

636954609/

16km

942733520;

Lebeña
93 mieszk.
do Cabañes
5,5km
do Castro
3,5km
Kościół mozarabski Santa Maria de Lebeña z IX w. jest jednym z najpiękniejszych preroromańskich kościołów w
Hiszpanii. Wieża i portyk pochodzą z okresu późniejszego. Portyk jest z okresu barokowego, a dzwonnica budowana
w stylu mozarabskim zbudowana w XIX w. Cenny obraz Virgen de la Leche znany jako Matki Boskiej Karmiącej z XV
w. skradziony w 1933r. i odzyskany przez policję w Alicante w 2001r. Na zewnątrz od strony północnej drzewo oliwki
od południowej tysiącletni cis (już tylko kikut).
Cabañes (Cillorigo de Liebana)
Nocleg: Albergue "El Hayal" (942 744 211) (667 648 541) - 55 miejsc.
Albergue Juvenil (942 702 161 Javier) - 22 miejsca.
Castro de Cillorigo

do Castro

3km

do Tama

2,4km

Tama
do Potes
5,7km
Nocleg: Albergue Juvenil "Picos de Europa" (Finca Sotama, s/n) (942207407) (649487571)
Tama łączy się z Ojedo. Tu jest centrum produkcji orujo i jest to miejsce, w którym można się w ten trunek
zaopatrzyć.
Ojedo
583 mieszk.
Późnoromańska fasada kościoła parafialnego przeniesiona z kaplicy San Sebastian. W XI w. był tu klasztor San
Salvador. Z Hojedo prowadzi ścieżka do kaplicy San Triso, położonej na okolicznym wzgórzu. W ostatnią niedzielę
sierpnia odbywa się pielgrzymka (romería) do kaplicy.
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Potes
1523 mieszk.
do Santo Toribio
4,3km
Nocleg: Albergue “Brisas del Deva“ (C/ Eduardo García de Enteria, 4) (942 738 119 José Carlos) - 40 miejsc;
Albergue Municipal "S.Raimundo" (dawny klasztor) 62 miejsc;
Albergue "Plaza Mayor" (Plaza Mayor Potes obok Torre del Infantado) (942 738 126) – klucz w Centro de Estudios
Lebaniego, blisko kościoła S. Vicente. - 45 miejsc – otwarte 17.00 – 20.00, 5 euro.
Leży na równinie w dolinie zbiegu rzek Deva i Quiviesa. Ważne w centrum okręgu Liebana. Starówka mocno
ucierpiała w wielkim pożarze podczas Wojny Domowej i została odnowiona. Wyróżnia się wieża Torre el Infando (tu
armia francuska podpisała kapitulację z partyzantami z Lebana), kościół pod wezwaniem San Vicente Martir (obecnie
mieści się informacja turystyczna) pochodzący z późnego gotyku i kilka domów szlacheckich. W Centro de Estudios
Levaniego biuro pielgrzyma oraz wystawa starodruków z okresu średniowiecza znanych jako Beatos.
W poniedziałki tradycyjny targ. 14 września 4-o dniowa fiesta Santisima Cruz z odpustem, pielgrzymkami i sztucznymi
ogniami. W końcu drugiego tygodnia listopada święto Orujo (wódka z wytłoczyn winogron). Na licznych straganach
można nabyć doskonałe produkty tego regionu (sery, orzechy w miodzie, pasztet Lebana i orujo).
Mieses
Monasterio de Santo Toribio de Liébana
Nocleg: "Monasterio de Sto Toribio" (Ctra.nueva s/n) (942 730 550) u Franciszkanów (Jesus) - 38 miejsc, 5 euro.
Założony w epoce wizygockiej przez biskupa Palencji Toribio, który wsławił się ewangelizacją ludów zamieszkujących
Góry Kantabryjskie. W okresie najazdów mauretańskich był miejscem, w którym przechowywano wiele relikwii z
południa Hiszpanii. Wśród nich wyróżnia się Lignum Crucis i szczątki biskupa Astorgi Toribio, który żył w V w. To on
przywiózł tę relikwię z Jerozolimy. W tamtym okresie Liebana, dzięki swojemu położeniu, była jednym z niewielu
szańców chrześcijańskich całego Półwyspu Iberyjskiego. Stała się ośrodkiem Rekonkwisty. Do XII w. klasztor był pod
wezwaniem San Martín de Turieno (z Tours). Życie klasztoru zostało przerwane w 1837r. w wyniku konfiskaty dóbr
kościelnych przeprowadzonych przez Mendizabala, co doprowadziło do upadku klasztoru. W 1961r. odnowieniem
klasztoru zajęli się Franciszkanie, którzy przebywają tam do dziś.
Kościół
Pochodzi z XIII w. W stylu gotyckim z zachowanymi pozostałościami romańskimi. Nic nie pozostało z pierwotnej
budowli w stylu preromańskim. Trzy nawy o jednakowej wysokości, u szczytu trzy wielokątne absydy. Sklepienia
krzyżowe, zdobione tylko kapitele głowami ludzkimi oraz zwierzęcymi: wołu i niedźwiedzia. Według legendy to
włąśnie te zwierzęta pomogły biskupowi Toribio zbudować pierwszy kościół klasztorny. W centralnej absydzie obraz
Nuestra Señora de los Ángeles (Matki Boskiej od Aniołów) z XVI w, w absydzie Ewangelii znajduje się sarkofag z
figurą Santo Toribio biskupa Astorgi. W barokowej kaplicy z 1705r. pięknie ozdobionej w przeszklonej wielokątnej
gablocie znajduje się Lignum Crucis oprawiony w pozłacane srebno.
Wokół klasztoru w promieniu 500m zespół kaplic i miejsc odosobnienia przeznaczonych dla mnichów na modlitwę i
odosobnienie (Cueva Santa, kaplica San Miguel i ruiny kaplicy Santa Catalina)
Błogosławiony Liébana był zakonnikiem, który żył w VIII w. w klasztorze Santo Toribio i był jego opatem. Był twórcą
pierwszej szkoły rysunku i dekoracji manuskryptów (miniado). Poświęcił swoje życie studiom nad Pismem Świętym,
pisaniem i ilustrowaniem komentarzy do Apokalipsy, Apologetyce i mozarabskim hymnem liturgicznym ku czci
Apostoła Santiago nazywanym Dei Verbum, w którym wychwalane są czyny Apostoła i nawołuje się do uczynienia go
patronem Hiszpanii. Najważniejszą pracą są Komentarze do Apokalipsy św. Jana, które w 12 kodeksach tłumaczą
nadejście Apokalipsy Św. Jana. Zwalczał doktrynę adopcjonizmu w Hiszpanii. Bronił myśli, że Apostoł Santiago
nauczał w Hiszpanii. Był znany na dworze Karola Wielkiego. Uroczystości ku jego czci odbywają się co roku 19 lutego.
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ZAŁĄCZNIKI

Mapka trasy z Santander do Cobreces

Oznakowanie szlaku (na płytce ceramicznej kolor strzałki i krzyża może być żółty, czasem krzyża biały).
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Mapka trasy wraz z wariantami trasy od Cobreces do Santo Toribio.

Miejsce, w którym od szlaku Camino de Santiago
odgałęzia się Camino Lebaniego. Do tego miejsca
idziemy za żółtymi strzałkami.
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Na szlaku napotkamy tablice kierunkowe, wskazujące właściwą trasę, odległości i orientacyjny czas potrzebny na
przejście odcinka trasy, jak również pokazujące warianty szlaku. Oprócz oznakowania typowego dla camino jest
również oznakowanie używane w turystyce. Szlaków w tym regionie jest bardzo wiele i łatwo się zagapić i zejść z
właściwej trasy.
Cel wędrówki w klasztorze Santo Toribio.

Wariant przez Cabañes:
Lafuente
Cicera
Collado del Arceón
Lebeña
Allende
Cabañes
Castro Cillorigo przez Pendes
Tama
Ojedo
Potes
Monasterio de Santo Toribio
de Liébana

0,0
5,0
8,5
14,0
16,0
19,5
22,5
24,9
26,9
28,2
32,0

Tabelki z odległościami:
San Vicente de la Barquera
La Acebosa
Hortigal
Gandarilla
Alto de la Rejoya
Bielva
Cades
Venta de Fresnedo
Sobrelapeña
Lafuente
Lafuente
Burió
Collado de Hoz
Cicera
Collado del Arceón
Lebeña
Castro Cillorigo
Tama
Ojedo
Potes
Monasterio de Santo Toribio de
Liébana
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3,0
4,5
7,5
11,5
15,0
17,0
21,5
24,1
27,0
0,0
1,5
4,0
6,0
9,5
15,0
18,5
21,0
23,0
24,5
27,5
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Specjalny credencial, potwierdzenie odbycia pielgrzymki oraz “święty obrazek” przedstawiający Lignum Crucis.
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Mapa Kantabrii z zaznaczonymi głównymi szlakami turystycznymi oraz trasą Camino del Norte i Camino Lebaniego.
źródło: http://www.clubcalidadcantabriainfinita.es/pdf/Rutas%20con%20Alma.pdf

Mapka szlaków turystycznych w dolinie Lebena źródło: http://www.cantabriajoven.com/lamason/index.html

Jest wiele szlaków turystycznych, które
przechodzą lub miejscem docelowym jest Klasztor
Świętego Toribio. Trzeba jednak pamiętać, że
Liébana jest doliną leżącą w samym sercu Pasma
Gór Kantabryjskich, obok Parku narodowego Picos
de Europa. Stąd należy pamiętać o odpowiednim
obuwiu i ubiorze stosownym do turystyki górskiej.
Na szlaki należy wybierać się w okresie lata i mieć
odpowiednią formę fizyczną.
Obok klasztoru przechodzi wielki szlak
turystyczny o GR-71 (Sendera de la Reserva de
Saja). Do Santoo Toribio można dojść dwoma
wariantami: pierwszy, wyjść z miejscowości
Pejanda (Polaciones), idąc szlakiem nazywanym.
Camino de Peña Sagra, to 31 km (czas przejścia to
ok. 8 godzin i 45 minut); drugi, wyjść z Sotres, w
Asturii, szlakiem znanym jako Camino de Pelea (to
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25 km i zajmuje ok. 6 godzin i 45 minut). Pierwszy mija Sanktuarium Najświętsza Panienki Światła
(Santuario de la Virgen de la Luz); drugi prowadzi dawną drogą górniczą, przez wioski Tresviso i Bejes,
znane z sera Picón.
El Camino de Arceón, szlak PR-S3, zaczyna się w Collado de Joz, szosą, która łączy Lamasón i Peñarrubia.
To 24 km (zajmuje ok. 6 godzin i 15 minut) dawną drogą , która łączyła Liébana z wybrzeżem, w porcie
Arceón.
El Camino de Pasaneu, szlak PR-S4, rozpoczyna się w Lafuente (Lamasón) i przechodzi wysokie wzgórza
Pasaneu i Taruey. To 33,5 kilometrów; (zajmuje 8 godzin i 15 minut). Schodzi potem w dolinę Bedoya,
przed dojściem do Potes, stolicy okręgu. Tu zbiega się ze szlakami Arceón i Duje.
El Camino de Piasca, szlak PR-S5, rozpoczyna się w Pesaguero i przechodzi całą dolinę Valdeprado do
Potes. To 23,5 km; (zajmuje ok. 6 godzin). Warto zatrzymać się przed kościołem romańskim Świętej Marii
Piasca.
El Camino de Cereceda, szlak PR-S6, rozpoczyna się w wiosce Bores (Urodzajna równina Liébana) i
przechodzi dolinę Cereceda, także do Potes. To 17 km; (zajmuje ok.4 godziny i 15 minuty)
El Camino de Valdebaró, szlak PR-S7, jest być może uczęszczany, ponieważ rozpoczyna na imponującym
Circo de Fuente Dé, obok kolejki linowej, która wwozi wielu turystów (ogromne kolejki) na szczyt Picos de
Europa. Jego długość to 22 km (zajmuje ok.6 godzin).
El Camino del Duje, szlak PR-S8 - 25 km; (zajmuje ok. 6 godzin i 45 minut). Rozpoczyna się też w wiosce
Sotres, lecz przenika w dolinę Liébana przez majestatyczne przełęcze Áliva, obok Picos de Europa.
Prowadzi także przez malowniczą wioskę Mogrovejo.
Oczywiście tymi szlakami można wędrować w stronę przeciwną. To dla tych co mieliby ochotę zatrzymać
się kilka dni w Potes (podobno hospitalero nie robi problemu) i wybrać się na wędrówkę w góry. Przy tych
szlakach funkcjonują schroniska (są pokazane na mapkach na stronie wilkoc). Myślę, że w informacji
turystycznej w Potes można uzyskać mapki i informacje.
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