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Camino Mozarabe z Malagi

Szkic trasy camino
Nazwa Camino Mozarabe dotyczy szlaków z południa Hiszpanii, których początek wyznaczają
miasta: Malaga, Almeria, Granada i Jaen. W Baena łączą się w jeden szlak i przez Cordobę
prowadzą do Meridy. Tu łączą się ze szlakiem Via de la Plata z Sevilli i już razem biegną do
Santiago de Compostela. Najdłuższa część szlaku z Almeria liczy 1395 km! Podczas mojej
wędrówki szlakiem Camino via de la Plata spotkałem kilka osób, które rozpoczęły wędrówkę w
Cordobie. Niektórzy rozpoczynają trasę w Maladze, a po dojściu do Baena jadą autobusem
alsy do Granady i idą z Granady do Baena. Potem kontynuują drogę do Meridy. Napisałem ten
przewodnik z myślą przejścia we wrześniu 2015 r. z Malagi do Meridy, a kiedyś przejść z
Almeria do Cordoby. Teraz jest już listopad i aktualizuję po powrocie z Camino Mozarabe.
Trzeba pamiętać, że prowincja Malaga, przez którą biegnie szlak, jest drugą w kolejności
prowincją najbardziej górzystą w Hiszpanii. Co oznacza, że czeka Cię duże zróżnicowanie
terenu. Trzeba pamiętać o klimacie Andaluzji i Estremadury i omijać miesiące letnie. Szlak nie
jest oblegany i spotkanie na szlaku innego pielgrzyma zdarza się rzadko (nie spotkałem
nikogo idącego pieszo, oprócz mojego towarzysza Angelo, z którym poznałem się w 2014r.
Pielgrzymka z Malagi do Santiago de Compostela, jak uważają Amigos z Malagi, jest
symbolem Jacobea, ponieważ w tym mieście w 39 roku Apostoł Jakub ochrzcił pierwszego
poganina, który uwierzył w Chrystusa. Był nim Gajus Korneliusz Centurion Kafarnau. Tu,
19.08.1487 r. w jednej z wież Alkazaby, Komandor Zakonu Santiago złożył krzyż Apostoła
Jakuba jako symbol powrotu miasta do chrześcijaństwa w wyniku rekonkwisty Królów
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Katolickich. Trzeba pamiętać, że region Andaluzji od VIII w był w rękach arabskich i mimo
dominacji muzułmańskiej wielu mieszkańców wyznawało nadal chrześcijaństwo, a gdy
odkryto grób Apostoła Jakuba i zaczęło się pielgrzymowanie z całej Europy, oni również
pielgrzymowali do Santiago (zwykle w okresach pokoju między muzułmańskim południem a
chrześcijańską północą). Korzystali z szlaków komunikacyjnych, w większości jeszcze z
okresu rzymskiego. Stąd taki, a nie inny przebieg szlaków. Camino Mozarabe zostało
ożywione w latach 90-tych ub. wieku przez lokalne Stowarzyszenia Jacobeo w Andaluzji i
Estremadurze. Oczywiście obecny ich przebieg nie pokrywa się wszędzie z tymi sprzed
wieków, ale jest do nich zbliżony. Opiera się na przebiegu traktu rzymskiego,
średniowiecznych dróg i ścieżek, które służyły do przepędzania bydła. Na trasie spotkasz
wiele mostów z okresu rzymskiego i średniowiecza służących do dziś, a także wiele innych
wspaniałych budowli z różnych epok, począwszy od okresu rzymskiego, mozarabskiego,
chrześcijańskiego średniowiecza poprzez kolejne okresy rozwoju kultury hiszpańskiej. Takich
perełek jak Mezquita w Cordobie czy teatr rzymski w Merida nie sposób pominąć. W 2010 r.
Ministerstwo Rolnictwa Hiszpanii zatwierdziło projekt międzyregionalnej współpracy w wyniku,
której oznakowano szlaki, powstały schroniska dla pielgrzymów, punkty informacji dla
pielgrzymów w każdym miasteczku (zwykle w ayuntamiento czyli ratuszu -siedzibie lokalnych
władz), samo camino zostało wpisane na Europejską Listę Szlaków Kulturowych. Trzeba
przyznać, że dla bezpieczeństwa pielgrzymów szlak tylko w niewielkiej części prowadzi
ruchliwymi szosami. Dominującą nawierzchnią szlaku jest szuter, glina, piach, kamienie.
Uwagi praktyczne: Planując wędrówkę należy pamiętać, że szlak prowadzi przez Andaluzję i
Estremadurę, najgorętsze regiony Hiszpanii. Dlatego odradzam wybieranie się w miesiącach
letnich (od połowy czerwca do połowy września). Oglądając zdjęcia muszę przyznać, że
miesiące wiosenne ze świeżą zielenią i kwitnącymi wszędzie kwiatami mogą przynieść
wspaniałe wrażenia. Wadą tego okresu jest możliwość brnięcia w gliniastym błocie i dość
krótki dzień (luty). Miesiące jesienne to na ogół wędrowanie przez wyschnięte tereny
pozbawione zieleni i również krótki dzień. Gdy szedłem z Sevilli w październiku 2014 r. byłem
zaskoczony świeżą trawą i kwitnącymi kwiatami – efekt wrześniowych obfitych opadów. W
2015r było wszystko wyschnięte. W październiku padało przez tydzień w 2014 i 2015, więc
natychmiast pojawiło się błoto, a wyschnięte strumienie ożyły i aby przejść na ich drugą
stronę szedłem po kolana w wodzie, a na Camino Mozarabe po kolana w błocie . Szlak jest
dobrze oznakowany. Zdarzają się czasem przypadki braku strzałki na rozgałęzieniu drogi.
Najgorzej jest zawsze w miastach, tu często zamiast strzałek prowadzą płytki z symbolem
Camino Mozarabe zawieszone na różnej wysokości. Nazwy ulic pojawiają się zwykle na
początku ulicy ale nie jest to regułą. Wąskie uliczki nie pozwalają zobaczyć np. wieży kościoła
co ułatwiłoby orientację. W miastach, w których nie ma Informacji Turystycznej możesz
uzyskać informację o camino i schronisku lub innej możliwości zakwaterowania w
ayuntamiento (budynek zwykle z zegarem i flagami) lub u napotkanego policjanta (policia
local). Często klucze do schroniska znajdują się na posterunku lub w ratuszu. Wiele schronisk
na trasie zachowało formę opłaty „Donativo”, co jest już rzadkością na szlakach camino.
Proszę pamiętać, że jeśli opłata jest dobrowolna to nie jest równoznaczne, że nocleg jest
darmowy. Schroniska utrzymywane są z datków i dofinansowywane przez samorządy.
Dlatego należy wrzucić te kilka euro do wystawionej puszki, oceniając jakość oferowanego
noclegu. Większość powstała niedawno, a woda, prąd, sprzątanie kosztują. Opanowanie
podstawowych zwrotów w języku hiszpańskim bardzo ułatwia życie i jest dobrze odbierane
przez Hiszpanów. Informacje o noclegach zawarte w przewodniku opierają się o różne źródła,
do których dotarłem szukając w Internecie i w większości nocowałem. Część to oficjalne
zawarte w hiszpańskich przewodnikach i na oficjalnych stronach organizacji Asociacion
Jacobea, a część z opisów pielgrzymów zamieszczonych w Internecie, na forum
www.camindesantiago.pl, niektóre bardzo obszerne i szczegółowe są cytowane w
przewodniku. Dlatego proszę potwierdzać telefonicznie możliwość noclegu, najlepiej dzień
wcześniej. Tam gdzie nie mam pewności stawiam znak zapytania. Zabieraj ze sobą
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odpowiedni zapas wody i coś do jedzenia. Z Malagi do Cordoby jest ok. 230km idąc przez
Santa Cruz. Z Cordoby do Meridy idąc przez Yelbes ok. 247km. Z Meridy do Santiago de
Compostela ok. 770km idąc przez Ourense. Jak zwykle podział na etapy w przewodniku jest
umowny ale uzależniony też z możliwością noclegu. Planując drogę podziel trasę na etapy
odpowiadające Twoim możliwościom fizycznym, w zależnościom od pory roku oraz czasu jaki
przeznaczasz na wędrówkę. Maksymalna wysokość n.p.m ledwo przekracza 1000m, to jednak
liczba podejść sprawia, że nie jest to trasa łatwa. Jeśli lubisz zwiedzać zaplanuj dodatkowy
czas na zwiedzenie Malagi, Cordoby i Meridy – warto! Na końcu przewodnika znajdziesz
rozpiskę mojego camino. Może komuś się to przyda!
Chyba najlepiej wrażenie z wędrówki szlakiem Camino Mozarabe, oddają słowa J.
zamieszczone na forum: „Wędrówka na Camino Mozarabe de Santiago bardzo różni się od tego, co
przeżywają pielgrzymi na innych szlakach a w szczeg. na Camino Frances. Spotkania z innymi
pielgrzymami, wspólne posiłki, poczucie atmosfery pielgrzymiego życia, gonitwa za tanim noclegiem i
temu podobne historie tutaj nie mają miejsca. Tutaj jest się samemu w drodze i często samemu w
albergue. Tylko pomarańczowa strzałka i muszla dotrzymują towarzystwa i pozwalają spokojnie oddać
się rozmyślaniom (kłopot, kiedy ich nie widać, bo to oznacza, że zgubiło się kierunek).
Po drodze nie znajdzie się raczej źródełka ani kranu z wodą do picia, zapas wody należy zawsze nosić
ze sobą. Nie trafia się też często na wioski, czasem odległość między nimi przekracza 20km, a etap
(wariant directo) z Castro del Rio do Kordoby to prawie 40km. Samotność w gajach oliwnych, piekące
wrześniowe słońce i zmęczenie. Ale satysfakcja z „przeskoczenia“ samego siebie daje dodatkowego
kopa na następny dzień. To siła woli znieczula ból w prawie już 60-cio letnich biodrach i kolanach.
No i uzupełniane wieczorem w barze elektrolity. Reszta z tej Drogi to same przyjemności. Więcej czasu
niż jeden dzień należy poświęcić na dotykanie historii w większych miastach. ”

Te słowa skłoniły mnie do zmiany wcześniejszych planów i ponownego powrotu na południe
Hiszpanii, by po Camino Via Plata zmierzyć się z Camino Mozarabe. W drogę wyruszyłem 24
września z poznanym na Via de la Plata Włochem Angelo. Przeszliśmy razem do Meridy.
Korzystałem z aplikacji Endomondo do pomiaru długość etapów, a także mam
odzwierciedlenie trasy każdego etapu na mapie Google. Dzięki temu mogłem wyliczyć
odległości na mapie Google i są one zaktualizowane w przewodniku.
Szlak nie należy do obleganych, najwięcej wędrowców można spotkać w okresie marzeckwiecień.
Wszystkim korzystającym z tego przewodnika życzę buen camino!

Takie symbole Camino Mozarabe będziesz spotykać na całej trasie.
Informacje do przewodnika czerpałem z forum i następujących stron internetowych:
Strona Asociacion Cordoba http://caminomozarabe.es/
Strona Asociacion Malaga http://www.caminomozarabedemalaga.com/camino
Strona Asociacion Granada http://www.caminomozarabedemalaga.com/camino
Strona Asociación Almeria http://www.caminomozarabedemalaga.com/camino
Strona Asociación Jacobea Jaen http://jaenjacobea.es/
Strona Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago
http://www.caminosantiago.org/cpperegrino/caminos/caminos.asp
Strona Federación Andaluza de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago de Andalucía
http://caminosantiagoandalucia.org/wordpress/
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Almogia

-25,6 km

Camino rozpoczyna od kościoła Santiago w Maladze. Kościół w stylu mudejar, z rzeźbą
Santiago Pielgrzyma. Pieczątkę można uzyskać w Archivo Caritas przy ulicy c/Alcazabilla pod
nr 13 (dojście c/ Santiago i skręć w lewo) w godz. 11 00 – 1300 (informacja od pani
sprzątającej kościół). Od kościoła Santiago idź c/ Granada w lewo w c/ Molina Lario do Plaza
Obispo, gdzie w katedrze można uzyskać również pieczątkę w credencialu. Dalej c/Santa
Maria do Plaza Constitution, c/ Especeria, c/ Cisneros i mostem Aurora przez rzekę. Za
mostem c/ Marmoles, c/ Martinez Maldonado, za rondem w długą Av. de Carlos Haya, która
przechodzi w Av. de Lope de Vega i c/ Lope de Rueda. Teraz uważaj, przed białym murem z
wystającą niebieską siatką boiska, otaczającym Colegio Europa, skręć w lewo (żółta strzałka
na murze! Pierwsza strzałka w Maladze) w c/Orquidea, na rondzie w prawo w c/Musgo,
kolejne rondo na wprost tą samą ulicą. Na jej końcu skręć w prawo i za chwilę wejdziesz na
polną drogę prowadzącą do autostrady. Przejdź pod autostradą, a potem w prawo ścieżką do
asfaltowej szosy. Tu w prawo, cały czas prosto aż do białej bramy z krzyżem na szczycie – to
Arco de San Cayetano, za bramą w lewo na szosę A-7075. Po ok. 800m jesteś w Junta de los
Caminos przy pętli autobusowej linii nr 21 (dojazd tym autobusem to wariant, który pozwala
uniknąć błąkania się po ulicach Malagi. Pętla autobusu linii 21 znajduje się w Maladze przy
Alameda Principal, a kolejne przystanki (paradas) znajdują się na trasie camino. Można więc
wsiąść do autobusu na dowolnym przystanku na trasie camino). Dokładnie przy pętli w Junta
skręć w lokalną szosę w lewo, drogę wskazują żółte strzałki. Za pierwszym budynkiem w
prawo. Po 2,5km tą lokalną szosą dojdziesz do skrzyżowania w kształcie litery „T” z inną
szosą i skręć w prawo. Po 300m dojdziesz do mostu, po jego drugiej stronie szlak schodzi z
szosy w lewo (tablica informacyjna o szlaku) i dalej za strzałkami szutrową drogą. Przed
mostem jest przystanek Bda. Los Nunez linii autobusowej nr 28 z Malagi. Od tego miejsca do
Almogia jest jeszcze 9,3km. Tu zaczyna się seria podejść i zejść, które mogą dać w kość gdy
temperatura przekracza 30C. Wkrótce zobaczysz po prawej stronie zabudowania Los Nunez, a
kilkaset metrów dalej kilka zabudowań osady Los Suizos. Kilkaset metrów dalej przekroczysz
strumień de los Olivos i do Almogia dojdziesz ścieżką, która nazywa się Camino Buenavista. Z
daleka widać typowe andaluzyjskie białe pueblo. Do pueblo też trzeba iść pod górę i w samym
miasteczku też. Po drodze mijasz ayuntamiento, warto wstąpić i zapytać o klucz do albergue
„La Nonia”, które znajduje się przy szosie do Villenueva de la Concepcion, po jej lewej stronie
(prawie naprzeciw przystanku dla autobusów linii B, przy wyjściu z miasta). Na drzwiach
napis „Cerrado Julio/August” co oznacza że albergue jest zamknięte w miesiącach
lipiec/sierpień. Należy zadzwonić pod podany nr telefonu by zjawił się opiekun, lub szukać
pomocy w lokalnej policji. W miasteczku są bary i sklepy. My spotkaliśmy hospitalero na ulicy,
obiecał zaraz podjechać ale trwało to prawie godzinę i po naszym telefonie.
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Szkic etapu
Malaga

@

do Junta de los Caminos 11,2 km

do Santiago de Compostela 1223km

Albergue
Inturjoven;
Plaza
Pio
XII
2,
tel.
902510000/955035886;
https://www.inturjoven.com/albergues/tarifas ; Cena jest zróżnicowana w zależności sezonu i
od wieku(„młodzi” dla osób <25 i >60; „dorośli” >25 lat) w sezonie niskim 14 euro i 18 euro,
sezon średni 16 i 20 euro; sezon wysoki 24 i 28 euro i sezon extra 28 i 32 euro. Śniadanie
jest wliczone w cenę.
Albergue Picasso’s Corner; c/San Juan de Lateran 9 (blisko Plaza de la Mercad)
tel.952212287; prywatne;
Residencia Malaga Backpackers; Jeronimo Bobadilla 4; Cena od 8,80e za łóżko w pokoju
wieloosobowym! Rezerwacja przez www.booking.com (wiele podobnych ofert);
Pink House; c/Carreteria 2; ceny od 13,50e za łóżko w pokoju 8-io osobowym – nie polecam
tego pokoju, lepiej dopłacić i spać w trzyosobowym; W ostatnią noc głośno do późnej nocy.
Zaletą jest jego położenie, naprzeciw mostu Aurorra.
Miasto w Andaluzji, stolica jednej z prowincji na wybrzeżu Costa del Sol. Założone przez
Fenicjan ok. VII w p.n.e. Rozkwit miasta przypada na czasy rzymskie, leżało na trasie
łączącej Kadyks z Barceloną i dalej z Rzymem (Via Herculana). Z tego okresu pochodzi teatr
rzymski. W VII w podbita przez Maurów. W 1487 r. w wyniku rekonkwisty powróciło do
katolickiej Hiszpanii. Ważną rolę w rozwoju pełnił port morski. Obecnie centrum turystycznowypoczynkowe regionu Costa del Sol.
Warto zobaczyć:
Alkazaba – ruiny twierdzy zbudowanej przez Rzymian, a później przez Maurów, obok
pozostałości po teatrze rzymskim. Zwiedzanie kwiecień-październik 9-20, listopad-marzec 918, bilet normalny 2,20 euro, ulgowy 0,60 euro.
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Zamek Gibralfaro zbudowany w XIV w, piękny widok na miasto. Zwiedzanie podobnie jak
alkzabę i identyczne ceny. Bilet łączony kosztuje 3,35 euro.
Katedra budowana na miejscu meczetu w XVI-XVIII w, nigdy nie ukończona zgodnie z
planem, zbudowano tylko jedną wieżę stąd nazywana jest La Manquita czyli „jednoręka
niewiasta”. Zwiedzanie płatne – bilet normalny 5 euro, ulgowy 2 euro. Pon. – pt. 10-18, sob.
10-17, w święta i niedziele zamknięta.
Muzem Sztuk Pięknych w domu, w którym urodził się Picasso.
Bilet na przejazd autobusem: jednorazowy 1.30 e; 10-cio przejazdowy 8,30 e.
Bilet na przejazd autobusem z lotniska i na lotnisko kosztuje 3,00 e, metrem linii C1 do
dworca Alameda 1,80 euro (polecam).
Junta de los Caminos
do Almogia 14,4 km

do Santiago de Compostela 1212km

Hostal José Carlos tel. 952 431 641
Almogia
do Villanueva de la Concepcion 19,1 km

do Santiago de Compostela 1200km

Albergue miejskie „Noria”; adres Av Jaun Carlos I (obok hostalu La Posada); 2 pokoje, 6
miejsc, bez kuchni. Donativo. Klucz w Proteccion Civil tel. 650289658. Warunki przyzwoite.
Kilkaset metrów przed albergue bar z menu del Dia za 8 euro. Jak powiedział hospitallero w
miesiącach letnich też przyjmują „szaleńców”, którzy w ten okres wybierają na wędrówkę.
Paszka z Forum:” Klucze do schroniska są w Obronie Cywilnej (650 289 658) lub zadzwonić pod telefon, który
znajduje się na ścianie budynku (być może to ten sam numer telefonu co powyższy). Schronisko (donativo) nowe,
nieczynne ponoć w lipcu. Jedna sala z łóżkami piętrowymi, łazienka i przedsionek w którym jest mikrofalówka.
Niedaleko schroniska, w kierunki centrum miasta jest Dia%”

Hostal La Posada; Av Juan Carlos I; tel.952430897
Hostal La Loma; tel. 952430089
Warto zobaczyć: Castillo “Torre de la Vela” i kościół de la Asunción, klucze po nr 11 na c/
Iglesia po lewej stronie kościoła. W ostatnią sobotę września święto „Dia de la Almendra”
związane ze zbiorem migdałów, których w okolicy jest bardzo wiele.
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Almogia – Villanueva de la Concepcion

21,1 km

Z albergue wychodzisz szosą MA-3403 w lewo, by zaraz skręcić w prawo w szutrową drogę
(drogę wskazuje znak Camino Mozarabe). Mijasz pojedyncze zabudowania gospodarstw i
zaraz skręcasz w lewo w ścieżkę obok zabudowań. Trzeba bardzo uważać, bo szlak
gwałtownie skręca w prawo (przegapiliśmy strzałkę) i prowadzi w dół między krzewami. W
końcu zamienia się w polną drogę, która doprowadza do szerokiej szutrowej drogi i skręcasz
w prawo. Teraz rozpoczynają się podejścia i zejścia ze wspaniałymi widokami na El Torcal. Na
rozwidleniu brak strzałki – idź w lewo. Podczas upałów nie ma się gdzie schronić. Trzeba mieć
zapas wody. Cały czas idziesz szeroką szutrową drogą. Po kilku km dochodzisz do szosy
asfaltowej A-7075 prowadzącej do Villanueva. Tu przetnij szosę, dalej kolejną szutrową
drogą. Trzeba uważać na strzałki. Zatoczysz duży łuk by po kilkuset metrach wrócić ponownie
na szosę i iść nią przez kolejne kilkaset metrów. Przed Tobą kolejne białe pueblo Villanueva.
Za mostem i kilkoma zabudowaniami (przy szosie tablica informacyjna „Puente del Horcajo” i
kawałek dalej tablica z informacją o camino) szlak znów skręca z szosy w prawo w szutrową
drogę prowadzącą przez puente del Horcajo. Droga doprowadzi Cię do kolejnej asfaltowej
drogi, tu skręć w lewo (strzałka na metalowym słupie). Teraz pod górę zbliżasz się do
pierwszych białych domów miasteczka. Na pierwszym rozwidleniu w prawo, na drugim w lewo
jesteś na znajomej szosie A-7075 (Av. de la Libertad). W prawo na szosę, i w drugą ulicę w
lewo – c/Real, w lewo Av. da Garcia Caparros i pierwsza w prawo w c/Almeria gdzie mieści się
albergue. W miasteczku jest kilka barów i sklepów. Informacja w Ayuntamiento. Gdy nie
czujesz się na siłach po dojściu do szosy skręć w lewo i idź szosą do Villanueva skracając
drogę.

Szkic etapu
Villanueva de los Concepcion
do Antequera

16,3 km

do Santiago de Compostela 1181km

Albergue miejskie na c/ Almeria. 8 miejsc, kuchnia bez wyposażenia. Klucz w budynku
naprzeciwko albergue (zaprowadziły nas dzieci) lub w Ayuntamiento. Tel. 952753368
/952753176/ 608451457. Donativo. Obiad w barze Godoy 9 euro.
Paszka:” Klucze odebrałem w barze, który znajduje sie przy fontannie niedaleko schroniska. Schronisko -

donativo. Należy pytać w sklepach lub przechodniów. Associacion Jacobea de Malaga podaje, że klucze znajdują
się w restauracji Torfa lub restauracji Godoy. Schronisko na około 8 łóżek z dużym hallem, małą łazienką i
kuchnią. Jest mikrofala. W mieście znajduje się Dia%”

Warto zobaczyć: Historyczne mosty Puente del Horcajo Puente del Paraíso y Puente del
Garrayo z XVII w, kościół de Nuestra Señora Inmaculada Concepción.
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Villanueva de los Concepcion-Antequera 17,7 km

Z miasteczka wyprowadzi Cię Av. Blas Infante do c/ Murillo. To też droga do supermarketu.
Opuszczasz miasteczko wąską asfaltową drogą. I już ten pierwszy kilometr daje się we znaki.
Z dala widać już skały El Torcal. Miniesz pojedyncze domy i cały czas pod górę zbliżasz się do
skał, w których woda i wiatr wyrzeźbiły niezwykłe kształty. W końcu kończy się asfalt i
zaczyna się szutrowa droga. Idziesz pod górę, podziwiasz piękne widoki, trzeba pokonać ok.
400m przewyższenia do przełęczy, (najtrudniej między 6 a 9 km drogi) a potem już w dół
dość stromą kamienistą ścieżką. Z przełęczy widać już Atequera. Trzeba zejść z wysokości
1000m n.p.m. do około 600 m. Do zabudowań Cortijo Buenavista jest ok. 1,8 km. W końcu
ścieżka staje się szutrową drogą, która prowadzi do szosy A-343, kolejne ok. 1,7km. Tu skręć
w prawo i po kilkuset metrach w lewo (drogowskaz Antequera 2km). Po kolejnych kilkuset
metrach w prawo w asfaltową drogę prowadzącą do miasta. Po drodze mijasz Turismo, tu
dostaniesz pieczątkę, a miła pani spróbuje dodzwonić się do księdza Francesco, który ma
klucz do albergue. Albergue mieści się na Plaza Santiago 2. Trzeba wejść na przykościelne
podwórze (za bramą). Najlepiej zapytać w barze Machuca obok kościoła. Minimalna wysokość
531m, maksymalna 1028m – najwyższa wartość na całej trasie do Meridy.

Szkic etapu
Villanueva de los Concepcion
do Antequera

17,7 km

do Santiago de Compostela 1181km

11,4 km

do Santiago de Compostela 1165km

Antequera
do Cartaojal

Albergue parafialne; Plaza Santiago 2, pierwsze drzwi na prawo na dziedzińcu, 4 miejsca,
bez kuchni, łazienka i ubikacja na plebanii. Warunki bardzo skromne. Donativo i klucze rano
wrzuca się przez otwór po lewej stronie bramy. Tel. 952 841 782. Brak oznakowania na
bramie wejściowej! Obiad za 10 euro w barze Nico, mają też Internet.
Hostal Pensión Bella Vista; Cuesta de Archidona 27 tel. 952841997
Antequera nazywane jest "el corazón de Andalucía" - "serce Andaluzji". W tle miasta widać
stromą ścianę skalną Peña de los Enamorados (Skała Kochanków), z którą związana jest
legenda o kochankach z Antequery. Według niej, ze szczytu skały skoczyli zakochani w sobie
młody chrześcijanin i muzułmańska księżniczka, którym nie pozwolono być razem.
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Miasto 30 kościołów! Blisko albergue jest Convento Belem, które warte jest zwiedzenia.
Alcazaba i Real Colegiata de Santa Maria la Mayor wstęp płatny 3 euro dla >65 lat bilet
łączony, otwarte latem do 19-tej, w pozostałym okresie do 17-tej. Colegiata de San Sebastian
i kościół Santiago, Santa Eufemia, Iglesia del Carmen, Convento de los Reemedios i wiele
innych. Jaskinie Menga i Viera prawdziwe skarby sztuki prehistorycznej!
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–

Cueva Bajas

27,5/35km

Szlak camino zaprowadzi Cię teraz do Sierra Norte de Malaga, a więc trzeba się liczyć od
Cartoajal z dużą różnicą wzniesień. Pierwsze pueblo leżące w tym paśmie jest Villanueva de
Algadias, a kolejnym cel etapu Cueva. Dzień pod znakiem drzew oliwnych, które będą
towarzyszyły przez cały czas. Etap rozpocznij od kościoła Santiago na Plaza Santiago. Idź
c/de Bellem i skręć na końcu ulicy w lewo w c/ Puerta Granada. Przed stacją benzynową
Repsol wejdź w wąską uliczkę z napisem „Cementerio” - c/ Camino del Cementerio (stacja
benzynowa będzie po prawej stronie). Za cmentarzem przejdź rondo na wprost i kolejne
rondo podobnie, przejdź przez wiadukt nad torami kolejowymi. Kilkaset metrów dalej skręć w
lewo w asfaltową drogę (tabliczka Camino de Los Almendros). Teraz kierunek wskazuje Ci
charakterystyczna góra z podwójnym wierzchołkiem (lewy wyraźnie niższy). Przetnij szosę A7283 i idź dalej taką samą drogą. Droga kończy się na skrzyżowaniem „T”, tu skręć w lewo.
Po prawej stronie pojawia się nowo zbudowana droga ekspresowa A-45. Przejdź tunelem pod
A-45, po drugiej stronie skręć w lewo równolegle do niej. Po ok. 100-200m skręć w drogę w
prawo by dojść do drogi ekspresowej A-92. Tym razem przejdź wiaduktem nad A-92 i
kontynuuj drogą, która prowadzi prostopadle do A-92. Tak dojdziesz prosto to Cartaojal.
Informacja w Ayuntamiento, a naprzeciw jakiś sklepik, dalej bar Casa Caro i apteka. Trasa
camino prowadzi przez pueblo główną ulicą, która przechodzi w asfaltową szosę MA-5408.
Z Cartoajal masz do wyboru 2 warianty:
Pierwszy prowadzi prosto szosą, która jest przedłużeniem głównej ulicy pueblo (brak
oznakowania). Jest to wariant prowadzący bezpośrednio z Cartaojal do Cuevas Bajas -to ok.
16km. Szlak prowadzi szosą MA-5408, która najpierw przecina nowo wyasfaltowaną szosę
MA-5101 (ok. 2,5 km od Cartoajal), a po ok. 2 km szosę MA-6114 do Villanueva. Idź dalej
prosto szosą MA-209 przez gaje oliwne. Po ok. 4,8 km skręć w prawo w szutrową drogę
(strzałka na metalowym słupku), po kilkudziesięciu metrach szlak skręca w lewo i prowadzi
prosto do Cuevas. Jeśli nie znajdziesz strzałek wróć do szosy, którą dojdziesz do
skrzyżowania z lokalną szosą. Tu skręć w prawo. Szosa prowadzi do Cuevas. Wadą tego
wariantu jest wiele kilometrów nawierzchni asfaltowej, a zaletą w miarę płaski teren.
Wariant drugi, obecnie oficjalny i opisany w przewodniku hiszpańskim, prowadzi przez
Villanueva de Algaidas do Cuevas i liczy ponad 22,6 km, a więc dłuższy o 6,6km. Skręć na
końcu pueblo w prawo w asfaltową drogę (prowadzi tam też szlak turystyczny GR7). Przetnij
szosę MA-6114 i dalej lokalną drogą, która nawierzchnię zmienia na szutrową między
oliwkami. Teraz trochę podejść i cały czas w towarzystwie gajów oliwnych aż do Villanueva.
Do pueblo wchodzimy przecinając szosę jakby opłotkami omijając widoczny z daleka market
DIA%. Jeśli masz już dość to znajdziesz tu albergue. My zrobiliśmy sobie tu przerwę
obiadową w barze Chovi. Menu del Dia za 8,50 euro. Z Villanueva szlak wyprowadza
c/Granada, na rozwidleniu skręć w lewo na szosę A-7201 do Cueva Bajas i oznakowanie
szlaku turystycznego GR-7 prowadzące do ruin Convento. Szlak zaraz odbija w prawo i
prowadzi w stronę widocznego już osiedla La Atalaya, najpierw w dół, potem pod górę.
Przecina pueblo i szosę asfaltową, za ostatnim zabudowaniem idziesz w prawo polną drogą
między gajami oliwnymi, Najpierw długie męczące podejście, uwaga na nieoznakowanym
rozgałęzieniu w prawo, a potem już w dół do szosy A-7300, tu skręć w lewo na szosę i po
kilkuset metrach w prawo do Cuevas Bajas. Idź w stronę kościoła, tam bar Tony, w którym
dostaniesz sello i klucze do schroniska. Ideą tego wariantu jest omijanie szos. Trasa wg
aplikacji Endomondo w oparciu o GPS liczyła ponad 35km, a więc to jeden z dłuższych
etapów, a także wiele podejść i zejść.
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Szkice poszczególnych odcinków trasy.
Antequera
do Cartaojal

11,4 km

do Santiago de Compostela 1165km

Cartaojal

do Santiago de Compostela 1154km

do Cuevas Bajas 16 km

do Villanueva de Algaidas

12,5km

Villanueva de Algaidas
do Cuevas Bajas

9,9km

do Santiago de Compostela 1141km

Albergue miejskie; c/Granada 44. tel. 952 743 002/ 657 888 494. Klucz w policji lub w
barze Pedro. 14 miejsc, donativo. Gdy Bar Pedro zamknięty dzwonić do policji 657 888 494.
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Paszka:”Schronisko bardzo ładne. Duża kuchnia z jadalnią, mikrofala, wysokie stropy. Całość na pierwszym
piętrze. Niedawno odremontowane. Co najmniej 8 miejsc do spania. W książce gości wpis Polaka Pawła, który był
tam przede mną. Bardzo urocze miejsce! Donativo”

Hostal Algadias; c/Archidona 79; tel. 952743308.
Warto zobaczyć ruiny Convento de Recoletos de San Francisco de Asis z XVI w i unikatowe
sanktuaria wyryte w skałach z IX w. Znajdują się przy szlaku po wyjściu z miasta szosą w
kierunku Cuvas Bajas.
Cueva Bajas
do Encinas Reales 5,7 km

do Santiago de Compostela 1131km

Albergue miejskie, c/ La Cruz 9, tel. 952 729 514, 8 miejsc, donativo. Wg opisu Paszki
albergue jest blisko kościoła, a więc kieruj się w jego stronę. Klucz w barze Tony po prawej
stronie kościoła. Opuszczając albergue zostawiasz klucz w barze. Bardzo dobre schronisko nie
dawno oddane do użytku.
Paszka;”W Cuevas Bajas schronisko jest niedaleko kościoła. Klucze w barze po prawej stronie od Kościoła.

Donativo. Schronisko to, podobnie jak część innych na tej odnodze Camino Mozarabe, to odremontowane
mieszkanie, bardzo czyste i przyjemnie. Na piętrze ok. 6 miejsc do spania. Sklep znajduje sie w dole uliczki przy
której jest schronisko, na prawo od schroniska”

Typowe andaluzyjskie pueblo, liczące ok. 1,5 tys. mieszkańców. Warto zobaczyć kościół San
Juan Bautista z XVIII w, jeden z największych w regionie, kilka ciekawych fasad domów z
widocznymi wpływami architektury mauretańskiej i żydowskiej. Bary, sklepy, apteka, punkt
pomocy medycznej.
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Cueva Bajas

-

Lucena

26,1 km

Z Cueva idź c/ Real (po lewej stronie masz kościół) aż do jej końca. Tam skręć w prawo jak
pokazuje duża brązowa tablica z napisem „Ruta Ribera del Genil”, po przeciwnej stronie
muszla i strzałka. Na rozwidleniu skręć w lewo tak jak pokazuje brązowa tablica. Na kolejnym
rozwidleniu skręć w lewo do mostu na rzece. Przejdź most. Za mostem w prawo asfaltową
szosą, która doprowadzi Cię do Ecinas. Wspina się ona na widoczne wzgórza. Przy wejściu do
pueblo strzałka kieruje w prawo i wkrótce wchodzimy między zabudowania. Jak zwykle kłopot
ze strzałkami. Musisz dojść do szosy N-331, która przecina pueblo i przed barem De Lucas
skręć w lewo w c/Cruz, która wyprowadzi Cię z pueblo na polną drogę. Docierasz do nasypu
autostrady, skręć w prawo i po chwili w lewo tunelem pod autostradą. Za tunelem strzałka
nakazuje iść w lewo i po chwili w prawo cały czas polną drogą. Tą drogą będziesz szedł aż do
Lucena. Nawierzchnia zmienia się od gliniastej, przez szutrową po resztki asfaltu. Po drodze
trzeba pokonać w bród strumień, który podczas opadów ma dość wysoki poziom wody. My
mieliśmy pecha, bo po oberwaniu chmury poprzedniego dnia z okolicznych wzgórz
porośniętych gajami oliwnymi spłynęły masy ziemi tworząc grubą warstwę błota przed i za
strumieniem, którą trzeba było pokonać. Cała woda poszła na umycie nóg z błota.
Droga prowadzi cały czas przez gaje oliwne. Charakterystyczny punkt orientacyjny - góra w
kształcie stożka. W wielu miejscach widać było ślady po ulewie, które usuwano ciężkim
sprzętem. Przed Lucena szutrowa droga zmienia się w asfaltową. Prowadzi tunelem pod
autostradą. Za tunelem w lewo i dalej prosto znów żółte strzałki. Przejdź rondo na wprost a
na kolejnym rondzie w lewo na szosę N-331. Szosą mijasz kolejno dwa ronda i na trzecim
zejdź z szosy w drugą ulicę w prawo w Av. de la Guardia Civil. Po chwili wejdziesz na
wydłużone rondo (w kształcie jajka) i na jego końcu skręć w lewo w c/ Ronda de Valle (po
lewo masz duży salon Renault). Na jej końu również rondo, tu skręć w lewo (kierunek
wskazuje tablica „Centre de Ocio i Turismo „La Estacion””). (W prawo prowadzi trasa do
centrum miasta, gdzie będziesz musiał znaleźć nocleg). Na pierwszym skrzyżowaniu skręć w
prawo obok zabudowań „Fabrica de Lampras…” w c/ carreterra Estación. Po ok. 500 m
znajdziesz po lewej stronie budynek dawnej stacji kolejowej. Po jego drugiej stronie biegnie
trasa turystyczna Subbetica verde wykorzystująca miejsce po zdjętych torach linii kolejowej.
Jest oznakowana zielonymi strzałkami i pokrywa się z trasą camino. Jutro rozpoczniesz z tego
miejsca kolejny etap.
Za jakiś czas powinno się pojawić albergue w budynku dawnej stacji kolejowej. Taką decyzję
podjęła rada miasta.
Jeśli nocujesz w pension Sara to najłatwiej dojść do trasy camino –wychodząc z pension skręć
w lewo i idź do końca ulicy Cabrillana, naprzeciw stacji benzynowej skręć w prawo w c/ Edijo
Plaza de Toros, a następnie skręć w 4-tą ulicę w prawo- c/Ronda de San Francisco, przejdź
pierwsze rondo na wprost, a na drugim skręć w lewo, idąc masz po prawej stronie market
DIA%, a kawałek dale Lidl po lewej stronie, dalej stacja benzynowa i tuż za znakiem koniec
miejscowości dochodzisz do Subbetica verde, skręć w prawo i jesteś na szlaku (jest strzałka).
To około 1,7km od pension Sara i nie ma strzałek!
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Szkic odcinków etapu

Cueva Bajas
do Ecinas Reales 5,7 km

do Santiago de Compostela 1131km

Ecinas Reales
do Lucena

20,4 km

do Santiago de Compostela 1125km

13,0km

do Santiago de Compostela 1104km

Lucena
do Cabra

Pension Sara ,C/ Cabrillana, 47 - 14900 - Lucena – Tel. (+34) 957 516 151 bardzo skromny
ale dają dobre śniadanie w cenie noclegu, która następnego dnia wyprowadzi nas na via
Verde (zielona droga rekreacyjna pokrywająca się z przebiegiem Camino aż do Dona Mencia)informacja z forum. 14 miejsc w 8 pokojach. Wi-Fi, klimatyzacja, śniadanie w cenie ok. 22
euro jedynka, 35 euro dwójka. 300m do centrum. Obiad zjedliśmy w eleganckiej restauracji
Olymp za 11 euro. Trudno było znaleźć bar z menu del Dia, a polecany bar był zamknięty.
Hostal Las Palomas tel. 957 502 979.
Przeczytałem, że władze samorządowe Lucena rozpoczęły starania aby przekształcić dawną
stację kolejową w albergue. Są nadzieje, że prace rozpoczną się jeszcze w 2015 r.
Funkcję turismo pełni Muzeum Archeologiczne w budynku Castillo del Moral (830- 1430 i 16002130, a soboty i niedziele 830 -2130) i w Palacio de los Condes de Santa Ana (10-14 i 17-20).
Lucena słynie z procesji w okresie Wielkiego Tygodnia (Semana Santa). Miasto z widocznymi
wpływami kultury arabskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej.
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-

Dona Mencia 26 km/ Baena

34,7km

Z pension Sara trzeba dojść do Via Verde – szlaku turystycznego trasą dawnej linii kolejowej.
Jest to bardzo popularny szlak, a także miejsce spacerów i przejażdżek rowerowych
mieszkańców, szczególnie w weekendy. Pierwszy odcinek do Cabra 12,8 km, gdzie w budynku
dawnej stacji jest bar i muzeum. Pierwsza połowa pod górę potem do Cabra teren
pofałdowany z zejściem w dół. Szlak omija łukiem Cabra. Druga część etapu z pięknymi
widokami. Znów pod górę w pierwszej części. Pod koniec lekko w dół. Już z daleka widoczne
białe pueblo Dona Mencia na tle otaczających je wzgórz. W końcu szlak dochodzi do budynku
dawnej stacji kolejowej. Tu opuszczasz via Verde przecinając szosę przy rondzie i asfaltową
drogą idziesz do pueblo. Mijasz rondo i po kilkuset metrach na końcu ulicy skręć w prawo,
następnie w pierwszą w lewo i zaraz w prawo i dochodzisz do ayuntamiento, gdzie możesz
uzyskać informacje. Tu również jest posterunek policji - sello i klucz do malutkiego albergue.
Pueblo opuszczasz c/Jaen (z placu z ayuntamiento, wyjdź na Av. Dr Fleming, skręć w
lewo w c/Colon i pierwsza w prawo to c/Jaen) na jej końcu skręć w prawo w lokalną drogę
(pierwsza strzałka na murze po lewej stronie drogi). Pniesz się mocno pod górę, asfalt
zmienia się w szuter i wejdziesz między gaje oliwne. Droga ostro skręca w lewo i wkrótce na
skrzyżowaniu skręć w prawo. Teraz przez kilka km prosto aż dojdziesz do lokalnej szosy.
Skręć w prawo na szosę CO-6202, która doprowadzi Cię do Baena. Tu już zobaczysz miasto.
Cały czas z góry. W Baena jest prywatne albergue Ruta de Califato na c/Coro. Pierwsza ulica
to c/ Alcade Manuel Valdes prowadzi pod górę w stronę centrum, wkrótce w prawo (strzałka
na drewnianym słupie) w c/ Francisco Lopez, c/ Juan Valera, Plaza Espana, Plaza LLano del
Rincón, Av Castr del Rio i dalej Av Canete de las Torres. Podaję tę trasę bo ja przeoczyłem
strzałkę na słupie i poszedłem prosto co spowodowała szukanie drogi i stratę czasu. Może się
komuś przyda.
Ja zakończyłem ten etap w Dona Mencia.
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Szkic odcinków etapu
Lucena
do Cabra (dawnej stacji kolejowej)

12 km

do Santiago de Compostela 1104km

Cabra
do Dona Mencia

13,5 km

do Santiago de Compostela 1089km

Pension Guerrero; 15 euro.?
Dona Mencia
do Baena

9,7 km

do Santiago de Compostela 1074km

Albergue parafialne parafii de la Consolación; calle Federico García Lorca, 4;
tel.957676144/957676020; klucz na posterunku policji. 2 łóżka. Bardzo przyzwoicie!
Paszka:”Dona Mencia - schronisko Donativo. Malutkie mieszkanko z dwoma łóżkami na pierwszym piętrze.

Bardzo ujmujące! Jest pralka!!! Klucze podobno są w parafii ale z parafii odesłano mnie na policję. Policjant
zaprowadził mnie do schroniska. Zaleta kluczy odbieranych na Policji jest to, że można je odbierać dość późno i
oddawać wcześnie”.

Pension/ restaurante Casa Morejón przy c/Obispo Cubero 1-5, tel. 957 676 169; 10 euro
za łóżko i 8 euro obiad.
Baena
do Castro del Rio

21,1 km

do Santiago de Compostela 1063km

Albergue Ruta del Califato (prywatne); c/Coro 7 y 9; prywatne; 10 euro łóżko w
wieloosobowej sali, 19 euro za łóżko ze śniadaniem w małej sali.
Wg. J. z forum ”Spałem w Albergue Ruta Califato (jest dobrze oznaczone dojście w mieście) 10 euro w 8-o
osob. pokoju, 19e- jedynka ze śniadaniem”.

Albergue parafialne przy kościele Nostra Señora de la Guadelupe przy Plaza Espana, (lub
przy kościele Santa Maria de Mayor przy Plaza Angel) w Centro Interparroquial San José,
kompletnie wyposażone, całoroczne;; +34 957.670.944. ?
Hostal El Rincon; Llano del Rincon 13; tel. 957670223
Pension Los Claveles; Juan Valera 15; tel. 957670174
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Maciej R.

- Castro del Rio - 20,5 km - Espejo

-

29,5 km

Aby wyjść z Baena kieruj się brązowymi tablicami wskazującymi drogę do “cueva del Yeso”.
Opuszczasz miasto Av. Canete de las Torres przechodzącą w lokalną szosę A-3125
prowadzącą do miejscowości Canete. Po ok. 1,5 km przejdziesz tunelem pod szosą krajową
N-432 i wkrótce opuszczasz szosę na wąską polną drogę w prawo między gajami oliwek. Po
ok. 4km szlak wraca do szosy A-3125 i biegnie przez 2km szosą do mostu rzece Gaudajoz. Za
mostem skręca w lewo w wąską lokalną drogę, mijając duży biały budynek. Ten odcinek od
albergue liczy ok. 8,4km. Droga doprowadzi Cię do Castro del Rio. Nawierzchnia drogi zmienia
się od asfaltu do gliniastego błotka. Początkowo wznosi się łagodnie, po prawej stronie
wzgórza z gajami oliwnymi po lewej pola. Odcinek ten liczy sobie ok. 12,1km. Pierwsza ulica
to c/Jaen. Na jej końcu skręć w lewo w wąską uliczkę c/Martos i kieruj się na wieżę kościoła
przy Plaza Iglesia. Kościół zostawisz po prawej stronie. W Castro del Rio albergue na
c/Collegio (klucz i sello na posterunku policji), mała uliczka na tyłach kościoła. Od kościoła
kieruj się w c/Agujero, C/Juan Victor i prawie na wprost w c/Much Trigo, za skrzyżowaniem
ulica skręca w prawo i dochodzi do ronda z drzewem oliwki i ogromnym fotelem po środku. Tu
skręć w lewo na most i wkrótce dojdziesz do szosy N-432, skręć w prawo i za fabryką mebli z
drzewa oliwnego zejdź z szosy w szutrową drogę. Po ok. 400m dojdziesz do lokalnej szosy A309. Gdy sucho przejdź tunelem, gdy stoi woda trzeba przejść górą. Skręć w lewo po
przejściu pod szosą i po ok. 200m skręć w prawo w szutrową drogę oddalając się od szosy.
Idziesz równolegle do rzeki Guadajoz. Po ok. 2,6 km na drugim rozwidleniu skręć w lewo.
Idziesz teraz utwardzoną drogą, która pnie się pod górę. Teraz prosto i na kolejnym
rozwidleniu w też lewo i już dobrze widać pueblo z kościołem i Castillo na wzgórzu. Gdy
dojdziesz do pierwszych zabudowań na rozwidleniu skręć w prawo i dojdziesz do asfaltu
ulicy, przetnij ją na wprost. Idziesz skrajem pueblo znów pod górę. Kieruj się do centrum
gdzie w gmachu policji znajdziesz informację o Camino i klucz do albergue.
Z Castro del Rio do Cordoby można dojść bezpośrednio w jeden dzień, lub w dwa dni przez
Espejo i Santa Cruz (zwykle nocleg w albergue w Espejo), bo droga dłuższa o ok. 10 km.
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Szkic odcinków etapu
Baena
do Castro del Rio

20,5 km

do Santiago de Compostela 1063km

Castro del Rio
do Espejo

9,6km

do Santiago de Compostela 1043km

Albergue miejskie; c/Colegio 7 (w centrum historycznym), 12 miejsc; klucz w policji
lokalnej - tel. 957372377 / 678509561. Całoroczne
Pension „Casa Antonio”; c/Olivio 13; tel.957372806, 627634987;
Espejo
do Santa Cruz

12,1km

do Santiago de Compostela 1033km

Albergue miejskie; c/Maestro Clodoaldo Garcia (w okolicy stadionu), klucz przed południem
w ayuntamiento tel. 957376001, po południu tel. 636642581; Donativo. Nowe z 2013 r.
kuchnia, sala wypoczynku i sypialnia dla 4 osób. Całoroczne.

Strona 18 z 43

Camino de Santiago

11.2015 r.

Camino Mozarabe z Malagi::
Etap 8

Espejo

-

Maciej R.

Santa Cruz

-

Cordoba

38,2 km

Od Ayuntamiento idź c/ Julio Cesar i c/Cuesta de la Harina w dół i przed budynkami szkoły
skręć w lewo w szutrową drogę, która doprowadzi Cię do pozostałości po moście rzymskim na
Pontanillo. Kilkadziesiąt metrów później skręć w prawo i teraz już pod górę. Za Tobą jeszcze
piękny widok na Espejo. Po 5 km dojdziesz do drogi, skręć w prawo, a na rozwidleniu w lewo i
zaraz znów w lewo. Szlak zbliża się do rzeki Guadajoz i skręca w lewo wzdłuż jej biegu i po 4
km dochodzi do szosy N-432. Teraz szosą w prawo ok. 1,5 km do Santa Cruz. Za mostem na
Guadajoz szlak prowadzi równoległa do N-432 polną drogą. Pierwszą strzałkę zobaczysz na
c/Primero Mayo na dole betonowego słupa, a po przeciwnej stronie restauracja Antegua.
Wychodzisz z Santa Cruz lokalną szosą CP-3109. Przed Tobą ok. 25km bez możliwości
uzupełnienia wody czy jedzenia. Po ok. 6 km skręć w lewo na skrzyżowaniu w polną drogą
drewniany słupek ze strzałką (tu łączy się z wariantem szlaku opisanym jako etap 8a). Polna
droga wspina się pod górę, po lewej pola uprawne, po prawej młody gaj oliwny. Po wejściu na
wzgórze dookoła pola co jakiś czas nowe nasadzenia drzew owocowych. Szlak jest dobrze
oznakowany prowadzi przez pola w terenie pofałdowanym. Po kilku km nawierzchnia zmienia
się na asfaltową, bo to lokalna droga CV-272 i dochodzi do lokalnej szosy CO-3204. Tu skręć
w lewo. Cordobę już widać. Od Santa Cruz przeszedłeś 22,5 km, a do katedry w Cordobie
jeszcze 3,6 km. Teraz szosą, wkrótce nad autostradą i już przedmieścia Cordoby idziesz
prosto c/Acera del Rio, która przechodzi w Av. de la Deputacion, przed rondem po lewej
stronie kościół Santa Teresa. Prosto przez rondo i wieża Torre de de la Calahorra, a za nią już
odnowiony most rzymski na Gwadalkiwir. Za mostem katedra cel etapu. Przejdź most i przez
Puerta del Puente i jesteś na placu przed katedrą, a po prawej stronie na fasadzie budynku
płytka z symbolem Camino Mozarabe i strzałką wskazującą dalszą trasę camino. Musisz
znaleźć sobie hostal na nocleg, by po kąpieli „zanurzyć” się w pełnym wspaniałych zabytków
mieście. Warto zostać tu na kolejny dzień aby mieć szansę na zwiedzanie, posiedzenie sobie
w różnych miejscach, jak choćby na Patio de Naranjas, zapuścić się w wąskie uliczki by
zobaczyć wspaniałe patia, z których słynie Coróba. Polecam! W dni robocze rankiem o 830
można wejść do katedry bezpłatnie, potem jest msza o 10-tej i też można w niej
uczestniczyć. W niedzielę msza św. jest o godz. 12-tej wstęp wolny. Jest to bardzo uroczysta
msza św. (odprawiał ją kardynał) z udziałem chóru. W kościele Santiago msza św.
odprawiana jest o godz. 8-mej wieczorem (w czerwcu, lipcu i sierpniu o 8.30), z wyjątkiem
wtorków
i
czwartków,
a
w
niedzielę
dodatkowo
też
o
12-tej.
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Szkic trasy
Espejo
do Santa Cruz

12,1km

do Santiago de Compostela 1033km

26,1km

do Santiago de Compostela 1020km

Santa Cruz
do Cordoba

Pabellon Deportivo Municipal; klucz w ayuntamiento tel. 957378028.
Hostal La Galga; tel. 957378206.
Hostal-Restaurante Casa Jose tel. 957378072; 35 euro dwójka, zniżka dla pielgrzymów.
Obiad 9 euro.
Cordoba
do Cerro Muriano 16 km

do Santiago de Compostela 1007km

Albergue
Inturjoven
J.
Andalucia
(młodzieżowe);
Plaza
Juda
Levi,
tel.
957355040/957421428;
https://www.inturjoven.com/albergues/tarifas;
Cena
jest
zróżnicowana w zależności sezonu i od wieku(„młodzi” dla osób <25 i >60; „dorośli” >25 lat)
w sezonie niskim 14 euro i 18 euro, sezon średni 16 i 20 euro; sezon wysoki 24 i 28 euro i
sezon extra 28 i 32 euro. Śniadanie jest wliczone w cenę. Msza św. z błogosławieństwem dla
pielgrzymów w parafii Santiago c/Augustin Moreno 26 w soboty latem o 19.30, zimą o 18.30.
Hostal Alcazar; c/San Basillio 2; tel. 957202561 (obok katedry) zniżki dla pielgrzymów 20e
jedynka, 30e dwójka.
Funky Córdoba; c/Lucano 12 (blisko Mezquity); od 12e za łóżko w pokoju 8-io osobowym.
Pension Lucano; c/Lucano 1; od 15e za łóżko w pokoju 6-cio osobowym.
Hostal Trinidad; c/Corregidor Luis de la Cereda 58; (dobre położenie) od 20e za pokój
jednoosobowy ze wspólną łazienką, od 28e za dwójkę!
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Castro del Rio

-

Cordoba

38km

Opis etapu wraz z jego profilem na mapie Google znajdziesz tu:
http://pl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=7297329. Szlak prowadzi z dala od miejscowości
przez teren odkryty, bez cienia i możliwości uzupełnienia wody. Nie polecam latem!
Z albergue do Plaza de la Iglesia, c/ Agujero, C/Juan Victor, w prawo w c/Cordóba, w lewo w
c/Caldereros i po schodach w prawo na Av. De la Deputacion do budynku Casa Cuartel de la
Guardia Civil po prawej stronie ulicy. Tu wariant bezpośredni do Cordoba prowadzi dalej
prosto lokalną drogą obok stacji benzynowej, a wariant do Espejo skręca w lewo tą samą
ulicą, która przechodzi w szosę do Cordoby. Mijasz stację benzynową i dalej prosto, ok. 4,3
km, aż do szosy A-309 prowadzącej do Bujalance. Skręcasz na szosę w prawo. Po 800m
skręć w lewo w lokalną drogę CO-3204 (drogowskaz CORDOBA). Z tego miejsca do katedry w
Cordobie masz jeszcze ok. 32 km! Droga prowadzi przez pola uprawne, teren całkowicie
odkryty, a więc w okresie upałów trudny do przejścia, a droga jest mało uczęszczana. Kilka
pojedynczych zabudowań gospodarczych i to wszystko. Po ok. 3,5 km, za mostem na Arroyo
Salado, szlak opuszcza drogę w lewo na polną drogę biegnącą prawym brzegiem rzeki
Guadajoz (tej drogi nie ma mapie Google). W okolicy pojedynczych zabudowań przecina
lokalną drogę do Santa Cruz (tu łączą się oba warianty) i dalej przez pola (zabudowania
mamy po prawej stronie). Wkrótce przecina kolejną lokalną drogę i dalej przez pola i gaje
oliwne prawdopodobnie prowadząc częściowo śladem dawnego traktu rzymskiego. Teren jest
bardzo pofałdowany, a więc wymagający, część nawierzchni jest szutrowa a część gliniasta,
co podczas opadów nie jest przyjemne. Ostatnie 15 km od gospodarstwa Arroyo del Canetejo
de las Torres, które miniesz po prawej stronie (spodziewaj się gromady piesków), idziesz
drogą lokalną o nawierzchni szutrowej aż do znanej już Ci szosy lokalnej CO-3204, która ma
już asfalt (stąd widać już w oddali Cordobę), tu skręcisz w lewo i prosto do Cordoby ok. 3,5
km. Gdy przejdziesz wiaduktem nad autostradą, jesteś już na przedmieściach Cordoby na c/
Acera del Rio, która przechodzi w Av. de la Deputacion, przed rondem po lewej stronie kościół
Santa Teresa. Prosto przez rondo i wieża Torre de de la Calahorra, a za nią już odnowiony
most rzymski na Gwadalkiwir. Za mostem katedra cel etapu. Nie zapomnij tam wstąpić, jej
wnętrze jest olśniewające.

Szkic trasy
Castro del Rio
do Cordoba

36km

do Santiago de Compostela 1043km

Cordoba
do Cerro Muriano 16 km

do Santiago de Compostela 1007km
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Albergue
Inturjoven
J.
Andalucia
(młodzieżowe);
Plaza
Juda
Levi,
tel.
957355040/957421428;
https://www.inturjoven.com/albergues/tarifas;
Cena
jest
zróżnicowana w zależności sezonu i od wieku(„młodzi” dla osób <25 i >60; „dorośli” >25 lat)
w sezonie niskim 14 euro i 18 euro, sezon średni 16 i 20 euro; sezon wysoki 24 i 28 euro i
sezon extra 28 i 32 euro. Śniadanie jest wliczone w cenę. Msza św. z błogosławieństwem dla
pielgrzymów w parafii Santiago c/Augustin Moreno 26 w soboty latem o 19.30, zimą o 18.30.
Hostal Alcazar; c/San Basillio 2; tel. 957202561 (obok katedry) zniżki dla pielgrzymów 20e
jedynka, 30e dwójka.
Funky Córdoba; c/Lucano 12 (blisko Mezquity); od 12e za łóżko w pokoju 8-io osobowym.
Pension Lucano; c/Lucano 1; od 15e za łóżko w pokoju 6-cio osobowym.
Hostal Trinidad; c/Corregidor Luis de la Cereda 58; (dobre położenie) od 20e za pokój
jednoosobowy z wspólną łazienką, od 28e za dwójkę!
Najważniejsze zabytki wg Wikipedii to:




Alkazar – zespół fortyfikacji z czasów panowania Umajjadów. Przebudowany przez Alfonsa XI w latach 13271328, a później wzbogacony o ogrody i łaźnie. Siedziba Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego i sądu
inkwizycyjnego w czasie wojny z Grenadą. Są tam piękne ogrody z sadzawkami i fontannami oraz rzymskie
mozaiki i sarkofag z III w.
Mezquita – przebudowany na katedrę meczet, jedno z najwspanialszych dzieł architektury islamu. Zajmuje
teren o wymiarach 179x128 metrów otoczony murem z wieżą-dzwonnicą (dawnym minaretem, na którym
wzorowano się w krajach islamskich). Budowany od 785 do końca X wieku na fundamentach świątyni
rzymskiej i na murach istniejącej za czasów Wizygotów bazyliki św. Wincentego. Po zdobyciu Kordoby przez
chrześcijan, na środku sali modłów meczetu zbudowano w XVI wieku katedrę. Kiedy w 1526 cesarz Karol
V przybył tutaj był wstrząśnięty tym widokiem i podobno powiedział: „zniszczyliście coś, co było jedyne w
swoim rodzaju i postawiliście coś, co można zobaczyć wszędzie”. Wnętrze o wysokości 11,50 metrów, z 850
kolumnami połączonymi podkowiastymi łukami robi wrażenie labiryntu.

Uwaga wg. J z forum „Zwiedzanie Mesquity w dni powszednie w godz. 8:30 do 10:00 jest

bezpłatne, potem kosztuje już 8€.”
 Patio de los Naranjos przy głównym wejściu do Meaquity- drzewa pomarańczy zastąpiły palmy, które rosły tam











pierwotnie. Miejsce ablucji przed wejściem do meczetu. Dzwonnica, która zawiera w sobie elementy minaretu,
który stał w tym miejscu.
Pałace z XV i XVI w.: Casa de los Villalones, Casa del Indiano, Palacio de los Paez de Castillejo, Palacio Museo
de Viana.
Kościół Santa Marina najstarszy zachowany kościół w Kordobie, którego budowa została rozpoczęta
w 1236 roku, przebudowany w XVIII wieku. Na zewnątrz surowa, masywna budowla z rozetą na frontowej
ścianie. Wewnątrz XV wieczna kaplica Capilla de los Orozcos z wystrojem w stylu mudejar.
Kościół Iglesia del Carmen – XVI wieczny budynek wchodzący w skład klasztoru Karmelitanek bosych. W
kościele znajduje się jedno z najważniejszych dzieł Juana de Valdésa Leala– retabulum z 12 obrazami
poświęconymi biblijnemu prorokowi Eliaszowi.
Inne kościoły: La Compañia z XVI w., Trinidad z XVII w., szpital de Agudsos z XVIII w. z gotycką kaplicą,
Santa María de la Asunción z XVIII w. – arcydzieło hiszpańskiego baroku.
Synagoga z XIV w.
Medina Azahara – w pobliżu Kordoby (8 km) pozostałości pałacu Omajjadów. W latach 936-76 wznoszono
potężne miasto-pałac na obszarze o wymiarach 750x1500 metrów, którego budowa pochłonęła olbrzymie
sumy. Władca Abd-ar-Rahman III polecił sprowadzić ponad 4300 kolumn, w tym 140 z Konstantynopola. Jego
świetność trwała krótko, na początku XI w. oddziały Berberów zamieniły pałac w rumowisko, służące później
za kamieniołom. Otwarte wtorek- niedziela 9.00 – 15.00.
Puente Romano – 16 łukowy most nad Gwadalkiwirem, zbudowany za czasów Augusta, wielokrotnie
przebudowywany.
Torre de la Calahorra – na resztkach arabskiej budowli Alfons XI w XIV w. wzniósł twierdzę, później
wzmacnianą.
Juderia – dzielnica żydowska na starówce – wąskie uliczki między białymi budynkami z cudownymi
ukwieconymi patiami – patio cordobeses (co roku w maju odbywa się Festival de los Patios Cordobeses) i
synagoga z 1315 r., jedna z trzech zachowanych w Hiszpanii po wypędzeniu Żydów.
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Cordoba – Cerro Muriano 19 km

Za początek camino w Corobie przyjmuje się kościół Santiago przy c/Augustin Moreno 26.
Pamiętaj, że przez Cordobę prowadzą Cię niebieskie kafelki umieszczone na budynkach na
wysokości na ogół pierwszego piętra. (Dojście do kościoła od Mezquity to około 1km)– idź w
c/Cardenal Gonzales, obok hostalu Azhar, przetnij
prawie na wprost c/San Fernando i wejdź w c/Lucano,
c/Lineros, c/Don Rodrigo przechodzi w c/Augustin
Moreno i dochodzisz do kościoła Santiago. Kontynuuj
c/Augustin Moreno, skręć w lewo w wąską c/Rave,
która przechodzi w c/Cruz Verde, przetnij c/Alfonso XII
i lekko w lewo wejdź w c/Francisco Borja Pavón, którą
dojdziesz do Plaza Magdalena z kościołem po lewej
stronie. Na końcu placu jest mały skwer, wejdź w
bardzo wąską uliczkę z napisem na murze Crucifijo.
Znów mały placyk, który przejdź w prawo na ukos i
wejdź w c/Arroyo de San Lorenzo do Plaza San Lorenzo z kościołem po prawej. Skręć w
stronę kościoła. Mijając kościół jesteś na c/Jesus de Calvario. Miniesz Plaza de San Juan de
Lateran i dalej w c/Frailes, na jej końcu kościół de los Trinitarios. Za kościołem skręć w lewo
w c/Ronda del Marrubial i idziesz wzdłuż starego muru tylko ok. 80m i na światłach skręć w
prawo w c/Sagunto, po ok. 250m skręć w lewo w c/Cinco Caballeros (po lewo na budynku z
czerwonej cegły napis Paroquia de s Juan de Avilla). Dojdziesz do dwupasmowej ulicy Av.
Carlos III, przejdź ją na pasach i wejdź w Av. de Blas Infantes. Po prawo miniesz nowoczesny
kościół. Dojdziesz do torów kolejowych, i idziesz mając je po lewej stronie, na ostatnim
budynku po prawej stronie zobaczysz ostatni kafelek camino w Cordobie. Skręć w lewo pod
tunel szybkiej kolei AVE, po kilkudziesięciu metrach w prawo, gdzie widać pozostałości mostu
rzymskiego. Kontynuuj ścieżką, która doprowadzi Cię do szosy, tu skręć w prawo pod szosę
N-432 (szybkiego ruchu) i wzdłuż torów. Po kilkuset metrach opuszczasz szosę w lewo polną
drogą (strzałka na słupie elektrycznym). Przekrocz wybetonowany kanał i idź prosto mając po
lewej stronie raz bliżej raz dalej szosę N-432. Na skrzyżowaniu „T” skręć w lewo w szutrową
drogę zbliżając się do N-432, by po chwili skręcić w prawo i po kilkuset metrach dojść do
asfaltowej drogi lokalnej CO-3101. Tu skręć w prawo. Szosa prowadzi przez osiedle
Torreblanca, a po prawej stronie miniesz restaurację „Cardaor Sierra”. Przed tablicą „La
Couna” zejdź w prawo na ścieżkę równoległą do szosy. Teraz szlak camino pokrywa się z
trasą turystyczną GR-40 - Cañada Real Soriana i doprowadzi Cię w okolice sanktuarium
Nuestra Senora de Lineares, tu można dostać sello! Idąc dalej szlakiem, często po kamieniach
dojdziesz do szosy N-432a i skręć w prawo, zaraz opuścisz szosę na ścieżkę w prawo, która
prowadzi śladem dawnej kolei. Za tunelem kolejowym znów wracasz do szosy i idziesz bardzo
blisko szosy i szosą wspinając się pod górę. Po kilkuset metrach za tablicą z napisem „Ermita,
Mirador” zejdź z szosy w lewo podążając w stronę widocznego wzgórza z masztami (Cerro
Torreárboles). Ścieżka poprowadzi Cię do Cerro Muriano. Dojdziesz do pueblo i skręć w prawo
do ronda, tu w lewo wracasz na szosę. Ok. 200m dalej skręć w lewo w lokalną uliczkę, miń
pierwszą przecznicę i uliczka skręca w lewo jeszcze kawałek i w domu z ogrrodem możesz
znaleźć nocleg u Gert-Jana i Marii Suzanny. Idąc dalej masz po prawej stronie szosy bary,
supermercado i restaurację z hostalem.
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Cordoba
do Cerro Muriano 20 km

do Santiago de Compostela 1007km

Cerro Muriano
do El Vacar

12km

do Santiago de Compostela 991km

Casa de acogida a peregrinos Matriomanio Holandes (Gert-Jan i Maria Suzanna
van Geldere-Verstraten są Holendrami); c/Camino Campo Bajo 17; tel
691923145/957350831. E-mail: gjvangeldere@gmail.com 6 miejsc w 2 pokojach,
kuchnia, dostęp do Internetu; Donativo; Całoroczne. Bardzo pochlebne opinie na
różnych forach internetowych. Gospodarze mówią w j. hiszpańskim, francuskim,
niemieckim i angielskim. Potwierdzam te opinie. Spędziliśmy miłe chwile na rozmowie
przy winie i słodyczach, które zakupiliśmy w markecie. Jest Internet wi-fi. Na
zewnątrz jest letnia kuchnia, w której Jan pozwolił nam zrobić śniadanie, przyniósł
czajnik do zagotowania wody. To jest ich drugi dom w Cerro Muriano, w poprzednim
mieli kłopty techniczne. Dom wynajmują po to by żyć w innym klimacie, z dala od
zgiełku i służyć pielgrzymom. Są już na emeryturze. Sami przeszli kilka razy szlaki
camino. Nie są katolikami, a protestantami. Emanuje od nich ciepło i życzliwość.
Polecam wszystkim ten nocleg.

Paszka:”W Cerro Muriano jest oznaczona droga do Casa Acogida - w pewnym miejscu na początku miejscowości
jest strzałka i tablica na lewo. Kilkaset metrów do Casa Acogida (tel. +34 691923145). Gert i Maria to holenderscy
Hospitaleros maja parę łóżek w swoim domu gdzie przyjmują pielgrzymów. Donativo. Jest to bardzo przyjemne
miejsce, spędziłem z nimi uroczy wieczór przy kominku i winie. Gert opowiada o następnych etapach drogi i daje
pielgrzymom kartkę z telefonami na następne etapy. Jeśli będziecie szli w ciepłych miesiącach - zabierzcie ze sobą
kostium kąpielowy - jest możliwość pływania w ich ogrodowym basenie. Dodatkowo Gert prowadzi bazę
pielgrzymów, można się dowiedzieć o Polakach, którzy wcześniej przeszli tę trasę (bodajże 5 przede mną) - są ich
zdjęcia).
W Casa Acogida nie ma możliwości gotowania. Można natomiast zjeść w okolicznych barach lub zrobić zakupy w
małych sklepikach. Nie ma Dia%. Kupiłem jakieś słodycze, które zjedliśmy z G&M do wina.
Nawet w sierpniu ktoś z Associacion Jacobeo-Cordoba dyżuruje tam. W każdym razie miejsce jest wyjątkowe ze
względu na domowy charakter noclegu i bardzo interesujące rozmowy”.

Obiad w Restaurante los Pinares za 8 euro.
Bar H (Casa Bruno); tel. 957355195
Bar X; tel. 957355188
Można zwiedzić Muzeum Miedzi (Museo del cobre) w nieczynnej już kopalni miedzi (tel.
957350620). Iść c/ Acera del Cuatrel Viejo od stadionu piłkarskiego. Wydobywano w niej
miedź już za czasów rzymskich.
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Cerro Muriano -

Villaharta 22,0 km

Od domu Jan wracasz do szosy i skręcasz w lewo. Pueblo opuszczasz chodnikiem głównej
ulicy czyli N-432a, a później równoległą do szosy ulicą. Za tablicą końca miejscowości strzałka
nakazuje iść dalej tą samą równoległa drogą prowadzącą przez osiedle nowych segmentów
mieszkalnych. Osiedle się kończy i idź dalej prosto ścieżką, przetnij tory kolejowe i wrócisz do
szosy. Tu idź ścieżką rowerową, po chwili miniesz koszary wojskowe. Scieżka kończy się w
Estacion de Obejo. Tu szlak odbija w lewo i prowadzi ulicą równoległą do szosy. Potem
przechodzi w szutrową ścieżkę. Cały czas lewą stroną równolegle do szosy lub szosą. Gdy
szosa N-432a dochodzi do N-432 szlak prowadzi pod wiadukt N-432 i oddala się od szosy.
Teraz prowadzi trasą dawnej szosy, która prawie całkowicie zarosła. W czasie opadów
grząsko. Zbliża się ponownie do szosy w El Vacar. Na wysokości baru Estanco skręcasz w
lewo wzdłuż starej szosy N-432, mijasz sklepik, kościółek i piekarnię z kawiarnią. Tak
dojdziesz do ronda. Teraz idź na wprost, równolegle do N-432, odgrodzoną od niej płotem,
pozostałością po starej N-432. Po lewej stronie mijasz pojedyncze zabudowania. 300m za
słupkiem kilometrowym 237 km, odbijasz w prawo w kierunku nowej szosy. To odcinek
szlaku Canade Real Soriana. Na jego trasie spotkasz po kolei: Fuente del Cordel – starą
mozarabską studnię z kolorowymi kafelkami (800m od szosy, klucze do budynków ze
źródłami są w restauracji Santa Elisa), Fuente Agria – sześcioboczny budynek w kolorze
zardzewiałej blachy i Fuente de los Malos ceglany budynek. Z tych studni w przeszłości
czerpano wodę o walorach leczniczych. Szlak przechodzi pod trasą nowej N-432 na jej drugą
stronę i prowadzi polną drogą. Coraz bardziej oddalasz się od szosy i dochodzisz do
rozwidlenia. W prawo prowadzi szlak do Monasterio de Pedrique (ok. 2,5km, obecnie dom i
muzeum znanego rzeźbiarza Aurelio Teno, czynne 9-17, warte zwiedzenia), a w lewo do
Villaharta, jeszcze ok. 2km. Przejdziesz przez mostek nad strumieniem, miniesz kamienny
krzyż, za kolejnym mostkiem uważaj, bo szlak skręca w prawo w zarośniętą ścieżkę (nie
dochodzi do bliskiej już drogi A3176!). Po kilkuset metrach dochodzi do szosy i przechodzi na
drugą stronę szosy i tak idziesz do mety etapu. Po drodze mijasz tablicę informacyjną o
Camino Mozarabe i widać już pueblo. Przy wejściu po lewej stronie znajduje się bar Mirasiera,
w którym można zanocować i zjeść posiłki.

Szkic etapu
Cerro Muriano
do El Vacar

13,0km

do Santiago de Compostela 991km

9km

do Santiago de Compostela 978km

El Vacar
do Villaharta

Vilaharta
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36km

do Santiago de Compostela 969km

Bar Mirasierra; Avda Andalusia 3; tel. 957367265/609050420. Cena 15 euro. Tu również
udziela się informacji dla pielgrzymów. W budynku naprzeciw baru mieści się biblioteka, w
której jest Internet wi-fi. Z tarasu baru można spokojnie korzystać. Obiad u Angelo za 9 euro.
Można też zjeść śniadanie. Właściciel Angel przyjaźnie nastawiony do pielgrzymów.
Paszka:”Nocleg w barze Mirasierra (zamknięty w okolicach 15 – tel. 957367265). Spałem tam, sam na piętrze
mieszkania obok baru. jest kuchnia , mikrofala.
Casa Rural Gala 957367135. Pabellones San Isidro (to jest
POLDEPORTIVO - zawsze należy dzwonić do Policia Local 957367061.
W miejscowości są małe sklepiki.”

chyba

za

miastem)

657401088

Pabellón municipal, tel. 957 367 061 ?
Pueblo położone w samym sercu Sierra Morena. Słynęło ze swych wód mineralnych. Dziś
pozostały jeszcze nieczynne już źródła obok których prowadzi szlak camino.
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Villaharta -

Alcaracejos

36 km

Etap długi i z dala od miejscowości i od szos! Wyjątkowo malownicze krajobrazy. Dobrze
oznakowany, na każdym skrzyżowaniu słupki granitowe, na których jest strzałka, muszla i
odległość – Rolf! Trzeba mieć odpowiedni zapas wody i jedzenia.
Wyjdź z Villaharta lokalną szosą CO-6310 w kierunku Pozoblanco. Szlak camino pokrywa się z
trasą turystyczną GR-40 i GR-48. Po ok. 1,3km po prawej stronie szosy tablica z napisem
„Area recreativa” . W tym miejscu zejdź z szosy na ścieżkę równoległą do szosy. Za
strumykiem Serranas wrócisz do szosy. Po ok. 500m zejdź z szosy w lewo na ścieżkę i po
chwili mijasz gospodarstwo Cortijo del Lopillo. Idziesz polną drogą wśród roślinności
śródziemnomorskiej lub gajami oliwnymi (Uwaga: pierwsze rozgałęzienie w lewo). Po ok. 5
km zejdziesz do doliny rzeki Guadalbarbo. Trzeba przejść rzekę (w czasie opadów woda się
podnosi więc trzeba iść 200m w górę rzeki do kładki). Miniesz gospodarstwo Cortijo del
Paguillo. Po ok. 2km dojdziesz do szerokiej ścieżki i skręć w lewo. Kolejne 4,5 km między
dębami lub oliwkami i pojedynczymi gospodarstwami dojdziesz do mostku na strumyku
Lorito. Tu szukaj ścieżki na prawo między oliwkami. Zaczniesz podejście pod przełęcz Puerto
del Calatraveno (748m n.p.m.). Do przełęczy prowadzi droga ale wybierz ścieżkę po prawej
stronie. Za przełęczą łagodne zejście do doliny u podnóża Sierra Morena wśród dębów i upraw
rolniczych. Krajobraz się zmienia na prawie pozbawiony roślinności. Przy zabudowaniach
Cortijo de la Horayiza znajdziesz kran z wodą zdatną do picia (napis Fuente San Juan). Na
rozwidleniu idź w prawo zostawiając ogrodzenie zabudowań po lewo. Schodzisz do rzeki
Cuzna, którą trzeba przejść w bród, który znajduje się za domem. Możesz zwiedzić ruiny
Molino Horado. Za rzeką kontynuuj ścieżką wzdłuż ogrodzenia, blisko krzaków i skał. Na
skrzyżowaniu granitowy krzyż nazywany „La Quema”. Tu zostawiasz szlak GR-40, który
prowadzi w prawo do Pozoblanco. Idź w lewo drogą między dębami i po prawie płaskim
terenie, po lewo Casa del Coto. Dojdziesz do lokalnej szosy A-435 łączącej N-502 z
Pozoblanco. Przetnij ją i idź prosto. Do pueblo jeszcze 9 km, a ostatnie kilometry prowadzą
starą asfaltową drogą, przed pueblo na wzgórzu po lewo kaplica San Sebastian i krzyż z
granitu. Do pueblo wejdziesz c/San Sebastian, mijasz kościół San Andres i przybywasz do
placu z ayuntamiento. Po drodze mijasz granitowe słupki, które wskazują odległość do celu
ale rzeczywiste odległości są znacznie większe!

Szkic etapu
Vilaharta
do Alcaracejos

36km

do Santiago de Compostela 969km

Alcaracejos
do Villanueva del Duque

3km

do Santiago de Compostela 931km
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Hostal 3 Jotas; C/ Rafael Aguirre, 26, tel. 957156220/957156121, 17 euro za łóżko, 28
euro
za
dwójkę
(trzeba
się
targować),
wi-fi,
możliwość
płacenia
kartą;
http://www.hostal3jotas-tictac.es/index.html, Warunki przyzwoite, Recepcja hotelu w barze
Rincon de Sales po przeciwnej stronie ulicy. Obiad w tym barze 8 euro.
Hotel Miguel Angel; 26 euro łóżko.
Paballón deportivo Municipal tel. do ayuntamiento 957156009.
Paszka:”Hostal el Parador – 17e

Ten etap jest trudny szczególnie kiedy jest ciepło/gorąco. Gert sugerował rozbicie go na dwa etapy z
podjeżdżaniem. Ponieważ uważam, że podjeżdżanie jest przerwaniem pielgrzymki, przeszedłem je w całości.
Przez pierwsze 20K nie ma wody, później pojawia się możliwość dojścia do autostrady gdyby sytuacja tego
wymagała (przy słupku kamiennym z oznaczeniem km18 należy skręcić w lewo i po 900 metrach jesteśmy na
szosie N-502). Jeśli zdecydujemy sie pozostać na camino to po ok 2km niedaleko kamienia km16 znajduje się
kranik wzniesiony przez Camino Mozarabe dla pielgrzymów. Po lewej stronie przy podjeździe do posesji. W lutym
działał. Noclegi w Alcaracejos tylko w hostelach . Warto domagać się zniżki dla pielgrzyma.”
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-

Hinojosa del Duque 22 km

Wyjdź z hostalu na główną ulicę (szosa N-502), skręć w prawo, po 300 metrach skręć w
uliczkę prawo. Opuszczasz pueblo polną drogą. Po ok. 3 km dojdziesz do kolejnego puebla
Villanueva del Duque. Przecinasz miasteczko mijając kościół i ayuntamiento. Przy wejściu i
wyjściu napotkasz krzyż. Na rozwidleniu przy wyjściu idź w prawo. Przetnij lokalną szosę i idź
polną drogą. Po ok. 5,5 km wejdziesz do kolejnego pueblo Fuente la Lancha. Znów uliczkami
puebla, obok kościółka, prowadzą Cię tabliczki z symbolem Camino Mozarabe. Na końcu
żegna Cię krzyż z kilkoma ławeczkami. Bar jest na końcu pueblo przy szosie więc musisz
odbić w prawo w kierunku szosy. Z baru możesz iść szosą i wejść na szlak w miejscu
przecięcia szosy. Dalej znów polną drogą. Po 900m dojdziesz do szosy N-422 i skręć w lewo i
po ok. 200m szosą zejdź w prawo na polną drogę równoległą do szosy. Trzeba pokonać w
bród Guadamatilla (gdy wysoki poziom wody mostem na szosie). Dojdziesz do kaplicy Virgen
de Guia i terenu rekreacyjnego Zona Recreativa de Virgen de Guia (do celu 4,5km). Dalej
szosą ok. 500m. Schodzisz w lewo na polną drogę, która prowadzi do długiej strefy
przemysłowej. Mijasz ją i wkrótce jesteś na ulicy Pista de San Bartolome w Hinojosa. Do
centralnego placu z ayuntamiento i kościołem San Juan Bautista masz jeszcze ulicami puebla
1,7 km. Przejdź rondo na wprost, po prawej stronie masz park. Na jego końcu skręć w prawo,
przejdź przejściem na jezdni i skręć w lewo w ulicę Av. Corredera i już widać wieżę kościoła.
idź tą ulicą aż do placu Plaza de Catedral. Po lewo masz ayuntamiento, w której mieści się
posterunek policji. Tu dostaniesz sello, klucze do albergue i zostaniesz zarejestrowany.
Albergue mieści się w tym samym budynku. Wejście od ulicy za ayuntamiento.

Szkic etapu
Alcaracejos
do Villanueva del Duque

3km

do Santiago de Compostela 931km

Villanueva del Duque
do Fuente la Lancha

5,8km

do Santiago de Compostela 927km

13,2km

do Santiago de Compostela 920km

33km

do Santiago de Compostela 905km

Fuente la Lancha
do Hinojosa del Duque

Hinojosa del Duque
do Monterrubio

Albergue miejskie obok ayuntamiento; 8 miejsc, donativo, klucz w policji lokalnej tel.
957140021/957141056. Jedno z najlepszych albergue jakie widziałem. Inauguracja w 2014r.
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Jest nawet Internet wi-fi, tylko trzeba samemu włączyć ruter do kontaktu. Hasło do Internetu
"00890014W", kartka z hasłem była ukryta. Obiad w barze w parku 8,50 euro. Piękna
katedra.
Paszka:” Nocleg w Albergue tuż obok komendy policji. Klucz na policji. Bardzo dobre warunki. Mikrofala jest ale
kuchni jako takiej nie ma. Kilka łóżek piętrowych. W mieście jest bardzo duży supermarket.”

Hostal El Calzador; Avda. Marques de Santillana; tel. 957140443
Hostal Ruda; c/Padre Manjon 2; tel. 957140778, 17 euro.
Warto obejrzeć: Catedral de la Sierra z XVI w. muzeum diecezjalne i kościół De San Bautista.
Msza św. w katedrze o 20.00. Wieczorem katedra pięknie oświetlona podobnie jak cały plac z
ayuntamiento. Zobacz krótki film: https://www.youtube.com/watch?v=WmsH05O1dMs
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Hinojosa del Duque -

Monterrubio de la Serena 33 km

Podczas tego etapu pożegnasz Andaluzję i wejdziesz do prowincji Badajoz w Estremadurze.
To jeden z dłuższych etapów bez miejscowości po drodze i prawie zawsze to w górę to w dół.
Od placu z Ayuntamiento idź średniowieczną uliczką c/Jesus do Plaza Duque de Bejar z
Convento de la Concepcion. Tu w lewo w c/Isabel la Catolica i w lewo w c/Pio XII i po chwili
prosto polną drogą (w czasie deszczu błoto) do szosy A-3279. Tu skręć w lewo na szosę. Za
słupkiem kilometrowym „2km” skręć w polną drogę w prawo. Teraz tą drogą przez 7 km
mijając pojedyncze zabudowania. Na wszystkich skrzyżowaniach idź prosto, przejdź strumień
Dehesa (po 2 km), po kolejnych 3 km strumień Cohete. Po kolejnych 2 km przetniesz lokalną
szosę CO-9401 i idź dalej prosto kolejną polną drogą, która na wiosnę może być zarośnięta.
Idziesz teraz przez pastwiska porośnięte dębami. Po ok. 5 km przetniesz kolejną lokalną
szosę CO-9011. Na kolejnych rozwidleniach idź w prawo. Po 3 km przetniesz tory kolejowe
obok ruin stacji kolejowej i szlak skręca w prawo wzdłuż torów i dochodzisz do kolejnej szosy
A-3280 prowadzącej do Monterrubio. Tu skręć w prawo na szosę. Do Monterrubio jeszcze
ponad 9 km, prawie cały czas lekko pod górę, bez jakiegokolwiek cienia. Za mostem na rzece
Zuijar, po lewo znajduje się kaplica Virgen de las Alcantarillas. Kilkaset metrów za słupkiem
kilometrowym „20 km” wejdziesz do prowincji Badajoz, a szosa zmienia swą nazwę na EX211. W mieście symbole camino doprowadzą Cię do Plaza Espana, gdzie jest kościół i dwa
hostale. Wybraliśmy Vaticano, który okazał się drogim i bez Internetu.

Szkic etapu
Hinojosa del Duque
do Monterrubio

32km

do Santiago de Compostela 905km

Monterrubio de la Serena
do Castuera

18,8km

do Santiago de Compostela 873km

Casa Parroquial; tel. 924635208/ 924635325;c/Maestra Isabel Maria, 8; Donativo. Nie
udało się złapać księdza, brak oznakowania schroniska, do drzwi doprowadzili mnie
miejscowi.
Hostal Vaticano; Plaza Espana – obok kościoła; tel. 924610633; cena 20 euro jedynka, 35
euro dwójka, brak Internetu wi-fi.
Hostal Coto de la Serena; Plaza Espana naprzeciw kościoła; tel. +34 924 63 51 69, cena
24 euro za dwójkę ze śniadaniem, Internet wi-fi.
Policia local: 924019336/647527034
Paszka:” Na tym odcinku kawałek drugiej części trasy przeszedłem asfaltem zamiast przez dolinę rzeczną. Bałem
się, że ze względu na wysoki poziom wody w rzece nie będę w stanie jej przekroczyć. Poszedłem więc wersją drogi
dla rowerzystów. Później oba szlaki sie łączą przed Monterrubio. Spałem w Hotelu Coto de la Serena – 24euro, tuż
przy kościele. Hotel bardzo przyjemny. Niestety dom parafialny nie odbierał, policja również, najprawdopodobniej
z powodu niedzieli! Być może powinienem zadzwonić dzień dwa wcześniej.
Strona 31 z 43

Camino de Santiago

11.2015 r.

Camino Mozarabe z Malagi::
Etap 14

Maciej R.

Monterrubio

- Campanario

38,1 km

Ze względu na długość etapu możesz wyjść gdy jest jeszcze ciemno, bo droga jest prosta. Z
Monterrubio wyjdź szosą BA-051 w kierunku Castuera, ale już za zakładem „Tallers Cobos”
skręć w prawo w lokalną szosę. Asfaltem tej szosy będziesz szedł ponad 17 km. Szlak camino
prowadzi wspólnie ze szlakiem turystycznym oznakowanym na biało-żółto. Po 10 km
przetniesz asfaltową lokalną szosę, która w lewo prowadzi do Puerto Hurracao. Pod koniec
kończy się asfalt i na skrzyżowaniu idź dalej prosto. Po kolejnych 7,5 km wyjdziesz na szosę
lokalną BA-05, tą samą, którą opuściłeś w Monterrubio. Do centrum Castuera masz jeszcze
1,5 km. Za sobą masz połowę drogi! W fasadzie kościoła Santa Magdalena w Castuera
możesz zobaczyć herb Zakonu Alcantara. Obok Ayuntamiento w budynku Mancomunidad de
Municipios de la Serena możesz uzyskać sello. Jeśli zostajesz na noc w Castuera to w tym
samym budynku co ayuntamiento ale od strony c/ Gabriel y Galan mieści się posterunek
policji. Tu dostaniesz sello i klucz do fantastycznego albergue. Budynek nie ma napisu więc
bez pomocy miejscowych trudno trafić. Z Castuera idziesz c/Santa Ana i skręcasz w lewo przy
kaplicy z zegarem w Paseo Santa Ana dalej c/Zubaran, którą dochodzisz do ronda z
samolotem na cokole. Dalej obok „Piscina Restaurante” równolegle do szosy. Mijasz jedno
skrzyżowanie, a na drugim skręć w lewo w asfaltową lokalną drogę. Równolegle ze szlakiem
camino biegnie szlak turystyczny GR-115 oznakowany biało-czerwono. Po pewnym czasie
asfalt zamienia się w nawierzchnię szutrową. Po ok. 6 km zbliżysz się do torów kolejowych na
wysokości dawnej stacji kolejowej Quintana de la Serena (napis na budynku pozostał). Tu
skręć w lewo i po ok. 400m dojdziesz do lokalnej szosy BA-6242. Idź szosą w prawo do
najbliższego skrzyżowania. Tu skręć w lewo w szutrową drogę. Przez pewien czas idziesz
równolegle do torów. Potem oddalasz się od torów. Na rozwidleniu skręć w prawo, na
kolejnym też w prawo. Na następnym rozwidleniu skręć też w prawo w asfaltową drogę,
przejdź wiaduktem nad torami i dalej prosto już szutrową nawierzchnią. Gdy po lewo pojawią
się pojedyncze zabudowania skręć na skrzyżowaniu w lewo i zbliżysz się do szosy EX-104.
Teraz szlak prowadzi równolegle do szosy po jej lewej stronie. Szlak zbliża się do szosy w
okolicy białego domu z podcieniem w kształcie łuku, na chwilę wejdź na szosę i zaraz na
rozwidleniu idź w prawo. Po lewej magazyny z napisem „Arte Serema”. Na rondzie w lewo i
wchodzisz do miasteczka. Na pierwszym skrzyżowaniu w lewo w c/Bravo Murillo, w prawo w
c/Calvario aż do maleńkiego skweru z palmą, tu w prawo i dalej c/Sevilla, c/Atras, w prawo w
c/Cofre, w lewo w c/Reyes Huertas i wyjdziesz na wprost kościoła Nuestra Senora de la
Asuncion. Po jego prawej stronie przy okrągłym placyku ayuntamiento. Tu bar Toscana, w
którym również można uzgodnić nocleg w pension Malay. My zapłaciliśmy za dwójkę 36 euro,
chciał 40. Albergue Estacion nie odbierano telefonu. Jak zwykle w niedzielę, kłopot był też z
policją.

Szkic etapu
Monterrubio de la Serena
do Castuera

18,8km

do Santiago de Compostela 873km
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Castuera
Albergue miejskie; u zbiegu ulic Cerrillo i Cuesta de la Fuente. Zupełnie nowe, oddane w
2014 r. klucz na policji lokalnej. 8 miejsc po 8 euro. Najlepsze albergue jakie widziałem.
Kuchnia w pełni wyposażona! 2 super łazienki, pościel. Brakuje tylko Internetu. Nie żadnej
informacji na budynku! Spotkaliśmy się z burmistrzem, który był inicjatorem budowy
albergue. Mówi świetnie po włosku więc Angelo mógł się nagadać. Kłopot z menu del Dia w
barach, być może tylko w soboty i niedziele. Ale można sobie bez problemu coś upichcić.
Klucz rano trzeba odnieść na posterunek.
Hostel Los Naranjos; tel. + 34 924 761 054; 20,00 Euro. Super!
Paszka:”Nowe albergue miejskie- klucze na policji, przy ratuszu, w centrum miasta. Burmistrz schodzi przywitać

się z pielgrzymami. Policja proponuje podwożenie pielgrzymów do schroniska, które jest oddalone o kilkaset
metrów. Schronisko bardzo schludne, po remoncie. Kuchnia wyposażona. Dwie sale po 4 łóżka. Zimą bardzo
zimno. Brak ogrzewania. wiosną, latem, jesienią musi być przyjemnie! Dia% zamknięte w środku dnia.
Policia local: 924 772 350”

do Campanario

19,3km

do Santiago de Compostela 848km

Campanario
do Magacela

12,2km

do Santiago de Compostela 837km

Albergue de la Estacion przy szosie EX-115 po jej prawej stronie, dawny budynek stacji
kolejowej. tel. (695669474/924831691) (942481319/658796756). W różnych źródłach inne
numery, najlepiej pytać w policji lub w informacji w ayuntamiento. Cena 15 euro. Ok. 2 km
od miasta i nie jest po trasie camino.
Pabellón Polideportivo Municipal kontakt z policją lokalną tel. 924851587/617423830.
Pension Malay; Avda. Emigrantes 21C; 20,00 Euro + 34 600 028 367/924851770. Za
dwójkę po targowaniu się zapłaciliśmy 30 euro. Mieszkanie na piętrze do dyspozycji pokój i
łazienka. Na dole klub, w którym głośna muzyka do późnej nocy. Obiad za 10 euro w
restauracji naprzeciw stacji benzynowej, przy tym samym rondzie co pension.
Paszka:”W Campanario można spać w polideportivo gratuito- jest nawet materac. Śpi się w pokoiku za pokojem

trenera. Bardzo zimno zimą. Na szczęście dostałem piecyk od trenera na noc. O 22-ej jest zamykane, co oznacza,
że wyłączana jest woda pod prysznicami. Polideportivo jest na samym końcu Campanario po trasie camino.
Należy się skontaktować z policia local : 924 851 587
Za Campanario znajduje się Albergue de Estacion tel - 695 669 474 dzwoniłem tam nawet dzień wcześniej ale nikt
nie odbierał.”
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Campanario

-

Medellin

36,2 km

Do La Haba szlak camino pokrywa się ze szlakiem turystycznym GR-115, więc możesz
wykorzystać również jego oznakowanie. Z Campanario wyjdź Av. Constitución do ronda i
dalej prosto szosą EX-115 w kierunku Quintana de la Serena. Ok. 200m za tablicą końca
miejscowości zejdź w prawo w szutrową drogę. Powoli zbliżasz się torów kolejowych, które w
końcu przetniesz i idź w prawo drogą wzdłuż torów. Droga powoli oddala się od torów
skręcając łukiem w lewo. Na rozwidleniu idź w prawo i zaraz w lewo w polną drogę.
Doprowadzi Cię ona do lokalnej szosy. Skręć w lewo na szosę, którą po 2,5 km dojdziesz do
puebla Magacela. Już z daleka masz niesamowity widok na pueblo, które zbudowano na
zboczu góry, a na szczycie ruiny dawnej fortecy i kościoła Santa Ana. Najlepiej by znaleźć się
na szosie o wschodzie słońca. Za pierwszymi budynkami skręć w lewo w kierunku zabudowań
na wysokim wzgórzu i dojdziesz do szosy. Tu szlak camino prowadzi prosto na wzgórze do
centrum pueblo. Na wzgórzu ruiny fortecy z XII w. Wyjdź Av. de la Constitución (zaczyna się
przy barze Tacones) w dół ale przed szosą szlak skręca w lewo w polną drogę i prowadzi
równolegle do szosy BA-6311 do La Haba. Droga skręca w prawo i w końcu dochodzi do
szosy. Skręć w lewo na szosę. Ok. 300m za słupkiem kilometrowym „5km” szlak skręca w
lewo w polną drogę, która prowadzi do kolejnej szosy EX-346, skręć w prawo i dojdziesz do
La Haba. Idź szosą do okolicy baru La Parada, obok w dawnym ayuntamiento przygotowane
jest albergue, podobno gotowe i czeka na otwarcie! Tu w lewo w c/Virgen del Carmen, na jej
końcu w prawo i zaraz w pierwszą w lewo Plaza Pazuela, na jej końcu w prawo w stronę
kościoła. Tu skręć w lewo w krótką ulicę ze znakiem zakazu wjazdu Plaza Baja. Wyjdziesz na
plac obsadzony palmami, po przeciwnej stronie wejdź prawie na wprost w c/Jesus, na jej
końcu w prawo c/Nueva i przed budynkiem z napisem „Matadero Municipal” strzałka prowadzi
w lewo w c/Cuesta. Idź prosto w kierunku ogrodzenia z czerwonej cegły i budynku
„Carpintera Pajuelo”. Dalej strzałka pokazuję na polną drogę biegnącą z boku ogrodzenia i
żegnasz La Haba. Droga biegnie między polami uprawnymi lekko pod górę. Idź cały czas
prosto przez 5,8 km aż do Don Benito. Na końcu drogi już w mieście (30 tys. mieszkańców)
skręć w lewo w c/Manzanedo, wszystkie ronda na wprost i kieruj się za drogowskazem
„Medellin”. W ten sposób obchodzisz miasto bez wchodzenia do jego centrum. Dochodzisz do
ronda i tu dalej szosą EX-206 przez ponad 8 km. Z daleka zobaczysz na wzgórzu mury
średniowiecznego zamku. W Medellin trudno znaleźć oznakowanie camino. Idx cały czas
główną ulicą San Francisco aż do mostu gdzie znajduje się hostal Rio.

Szkic etapu
Campanario
do Magacela 12,2km

do Santiago de Compostela 837km

Magacela
do La Haba

8km

do Santiago de Compostela 827km
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La Haba
do Don Benito

7,6km

do Santiago de Compostela 819km

Don Benito
do Medellin 8,4km

do Santiago de Compostela 813km

Albergue parafialne parafii Virgen de la Cruces: 14 miejsc, całoroczne tel. 924 805 248
Hostal Restaurante El Paraiso; Av. Vegas Atlas 45; tel. 616370000/ 924803459;
http://www.hostalparaisodb.es/ ; Cena ok. 26 euro.
Medellin
do Santa Amalia

9km

do Santiago de Compostela 805km

Hostal Rio; c/Pedro de Alvarado 42; tel. 924822670/ 661268494; http://www.hostalrio.es/;
21 euro. Warunki przeciętne.
Pabellon tel. do policia local 606327555.
Albergue parafialne parafii Santa Cecilia?
Paszka:”Spałem w hostalu Rio za 21euro, bo chciałem sie wygrzać, był zimny dzień. Cena dość wysoka ze zniżką

dla pielgrzyma, hostal na końcu miejscowości przy moście na c. Pedro Alvorado 42. Jest polideportivo i
Dia%. Policia local – tel. 606 327 555”

Założone przez konsula Quintusa Cecyliusza Piusa ok. 79 p.n.e. i nazwane Metellinum. Z tego
okresu dobrze zachowany teatr rzymski i wiele rzeźb i innych przedmiotów można zobaczyć w
muzeum. W czasach rzymskich przez Medellin prowadził trakt z Meridy do Cordoby.
Zachowany do dziś średniowieczny most powstał na bazie wcześniejszego rzymskiego. Z
okresu średniowiecza można zobaczyć pozostałości z starego Zamku Maurów, który
zbudowano na bazie dawnej fortyfikacji rzymskiej. Wielu mieszkańców miasta brało udział w
kolonizacji Ameryki Południowej i Środkowej, stąd nazwa miasta w Kolumbii. Zdobywcą
Meksyku został Hernan Cortez. Miasto początkowo istniało na wzgórzu. W XVI i XVII w.
zaczęło się rozwijać w dół wzgórza, z tego okresu pochodzi kościół Santa Cecylia i obecny
kształt mostu na rzece Guadiana. Wiele strat miasto poniosło podczas okupacji francuskiej w
epoce Napoleona. Kolejne zniszczenia przyniosła wojna domowa.

Strona 35 z 43

Camino de Santiago

11.2015 r.

Camino Mozarabe z Malagi::
Etap 16a

Medellin

Maciej R.

-

San Pedro de Merida

28,3 km

Przejdź średniowiecznym mostem Carlosa V przez rzekę Guadiana. Po jego drugiej stronie,
nie idź do szosy ale skręć w lewo w szutrową drogę. Camino biegnie po lewej stronie szosy
EX-206 i dochodzi do szosy prowadzącej do Yelbes. Tu skręć w lewo. Po ok. 500m zejdź z
szosy w prawo na polną drogę (w wariancie 16b idziesz dalej szosą). Po 4,7 km dojdziesz do
Santa Amalia. Tu przetniesz szosę N-630. Po jej drugiej stronie idź c/Madroneros do Plaza
Espana z auyntamiento, za którym skręć w lewo w c/Reina. Na jej końcu skręć w prawo w
asfaltową drogę. Idziesz wzdłuż kanału nawadniającego. Po ok. 1 km skręć w prawo przejdź
na drugą stronę kanału. Dojdziesz do rzeki Burdalo i będziesz szedł wzdłuż jej brzegu przez
ok. 4,6 km aż do szosy N-630. Tu skręć w prawo na szosę i idź przez 3,5 km. Potem zejdź w
lewo na nową szosę (brak strzałki, jeśli pójdziesz prosto znajdziesz się na drodze szybkiego
ruchu!). Po 1,5 km jesteś w Torrefresnada. Idziesz prosto przez ok. 3 km asfaltową drogą po
lewej stronie drogi szybkiego ruchu A-5. Droga przechodzi tunelem pod A-5 i skręcasz w
podobną drogę w lewo. Po ok. 2 km przechodzisz wiaduktem nad A-5 na drugą stronę i
kontynuujesz w prawo. Po kolejnych 3 km ostatni raz wracasz tunelem na prawą stronę A-5.
Do ayuntamiento w San Pedro zostało jeszcze ok. 1,6km (z Santa Amalia ok.19,5 km). Za
tunelem idź prosto oddalając się od A-5. Do ayuntamiento na Plaza Mayor dojdziesz c/Mayor.

Szkic etapu
Medellin
do Santa Amalia

9km

do Santiago de Compostela 805km

Santa Amalia
do Torrefresneda 10,3km

do Santiago de Compostela 796km

Hostal Fuente de la Magdalena; Plaza Espana 24, tel. 924820238/605492652
Torrefresneda
do San Pedro de Merida 9km

do Santiago de Compostela 786km

San Pedro de Merida
do Trujillanos

7km

do Santiago de Compostela 777km
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Hostal Kavanna; c/alverde de Merida 5,przy szosie N-V za stacją benzynową Repsol przy
wyjściu w kierunku Meridy; tel. 924325022; http://www.hostalkavanna.com/ ; 22,00 Euro
Hostal Juan Porro; Av Virgende la Albuera 58, tel. 924325910.
Zalazłem informację, że 2014 r. oddano tu do użytku nową halę sportową (pabellon) więc
mogą tam być warunki do noclegu. Wzmianka o albergue jest na stronie mundocamino.
Albergue Cornavlo przy Av. de Merida 35; tel. 667 434 984 (informacja ze strony
Ayuntamiento). Adres zgadza się z tym co pisze Paszka. Na zdjęciach Steet view (kwiecień
2012) widać na białym murze, po lewej stronie ulicy idąc do Meridy, tabliczkę z napisem
„Albergue” za wejściem do „Consultario Medico Local”
Ayuntamiento tel. 924325059
Paszka:”Wyjście z Medellin jest przez most, później idzie się wzdłuż drogi asfaltowej. Są dwa warianty. Jeden
wiedzie przez Santa Amalia, a drugi przez Yelbes (krótszy, bardziej w linii prostej do SP de Merida). Parę km za
Medellin kiedy widać już Yelbes, szlak odbija lekko w prawo jakby miał iść równolegle do szosy. To jest odejście do
Santa Amalia. Niestety mimo tego, że chciałem iść przez Yelbes wszedłem na tę ścieżkę i doszedłem do Santa
Amalia (żałuję). W SA jest DIA%.
San Pedro de Merida hostale są przy autostradzie, śpią tam kierowcy. Cena jak wyżej.
Jest również schronisko miejskie. Klucze w ayuntamiento. Byłem pod schroniskiem, dosyć późno (ponieważ
szedłem przez SA), ayuntamiento było zamknięte. Schronisko jest mniej więcej na przeciwko budynku Guardia
Civil, na tyłach przychodni. wygląda na odremontowane. Przechodnie próbowali dzwonić do kogoś z Urzędu miasta
i zdobyć dla mnie klucze, ale zdecydowałem, że pójdę do hostalu przy autostradzie.”
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San Pedro de Merida

25,2 km

Przejdź średniowiecznym mostem Carlosa V przez rzekę Guadiana. Po jego drugiej stronie,
nie idź do szosy ale skręć w lewo w szutrową drogę. Camino biegnie po lewej stronie szosy
EX-206. Dochodzi do lokalnej szosy prowadzącej do Yelbes. Tu skręć w lewo na szosę. Do
Yelbes idziesz szosą przez ok. 3,5 km. Na wysokości kościoła skręć w prawo w c/Gredos. Idź
do jej końca, przekrocz kanał nawadniający i skręć w lewo. Na pierwszym skrzyżowaniu skręć
w prawo (tablica „Canal Secundario N 4”) w polną drogę i niestety zaczyna się kluczenie po
polach. Drugi wariant skręć w prawo asfaltową szosą BA-142. Po prawo masz kanał
nawadniający, gdy kanał zostaje podniesiony powyżej poziomu szosy (wsparty na łukowatych
przęsłach z napisem „Canal Secundario N 4”) dojdziesz do skrzyżowania z drogą w lewo.
Skręć w tą drogę. (Na zardzewiałej tabliczce przy znaku stop strzałka). Idź cały czas prosto
aż dojdziesz do skrzyżowania „T”, doszedłeś do rzeki Guadiana, skręć w prawo i dojdziesz do
szosy N-630 (szedłem tą drogą bo cały czas padało i nie chciałem grzęznąc w błocie). Od
Yelbes jest to ok. 5,4 km (droga przez pola jest o 100m krótsza).Tu łączą się ponownie oba
warianty. Skręć w lewo na most na szosie i idź przez 3,5 km i zejdź w lewo na nową szosę
(brak strzałki, jeśli pójdziesz prosto znajdziesz się na drodze szybkiego ruchu!). Po 1,5 km
jesteś w Torrefresnada. Idziesz prosto przez ok. 3 km asfaltową drogą po lewej stronie drogi
szybkiego ruchu A-5. Droga przechodzi tunelem pod A-5 i skręcasz w podobną drogę w lewo.
Po ok. 2 km przechodzisz wiaduktem nad A-5 na drugą stronę i kontynuujesz w prawo. Po
kolejnych 3 km ostatni raz wracasz tunelem na prawą stronę A-5. Do ayuntamiento w San
Pedro zostało jeszcze ok. 1,6km. Za tunelem idź prosto oddalając się od A-5. Do
ayuntamiento na Plaza Mayor. Tu dostaniesz klucz do albergue. Trzeba być do 14-tej, później
może być problem z kluczem podobnie w soboty i niedziele)

Szkic etapu
Medellin
do Yelbes

5,8km

do Santiago de Compostela 805km

do Torrefresneda 9,7km

do Santiago de Compostela 799km

Yelbes

Torrefresneda
do San Pedro de Merida 9,7km

do Santiago de Compostela 789km

Strona 38 z 43

Camino de Santiago

Camino Mozarabe z Malagi::

11.2015 r.
Maciej R.

San Pedro de Merida
do Trujillanos

6,5km

do Santiago de Compostela 780km

Hostal Kavanna; c/alverde de Merida 5,przy szosie N-V za stacją benzynową Repsol przy
wyjściu w kierunku Meridy; tel. 924325022; http://www.hostalkavanna.com/ ; 22,00 Euro
Hostal Juan Porro; Av Virgende la Albuera 58, tel. 924325910.
Zalazłem informację, że 2014 r. oddano tu do użytku nową halę sportową (pabellon) więc
mogą tam być warunki do noclegu. Wzmianka o albergue jest na stronie mundocamino.
Albergue Cornavlo przy Av. de Merida 35; tel. 667 434 984 (informacja ze strony
Ayuntamiento). Adres zgadza się z tym co pisze Paszka. Na białym murze, po lewej stronie
ulicy idąc do Meridy, tabliczka z napisem „Albergue” za wejściem do „Consultario Medico
Local”. Stan albergue opłakany, tylko jedno łóżko z normalnym materacem, pozostałe to
luźne gąbki. O pościeli nie ma mowy. Łazienka ok.
Ayuntamiento tel. 924325059
Paszka:”Wyjście z Medellin jest przez most, później idzie się wzdłuż drogi asfaltowej. Są dwa warianty. Jeden
wiedzie przez Santa Amalia, a drugi przez Yelbes (krótszy, bardziej w linii prostej do SP de Merida). Parę km za
Medellin kiedy widać już Yelbes, szlak odbija lekko w prawo jakby miał iść równolegle do szosy. To jest odejście do
Santa Amalia. Niestety mimo tego, że chciałem iść przez Yelbes wszedłem na tę ścieżkę i doszedłem do Santa
Amalia (żałuję). W SA jest DIA%.
San Pedro de Merida hostale są przy autostradzie, śpią tam kierowcy. Cena jak wyżej.
Jest również schronisko miejskie. Klucze w ayuntamiento. Byłem pod schroniskiem, dosyć późno (ponieważ
szedłem przez SA), ayuntamiento było zamknięte. Schronisko jest mniej więcej na przeciwko budynku Guardia
Civil, na tyłach przychodni. wygląda na odremontowane. Przechodnie próbowali dzwonić do kogoś z Urzędu miasta
i zdobyć dla mnie klucze, ale zdecydowałem, że pójdę do hostalu przy autostradzie.”
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San Pedro de Merida

-

Merida

15,9 km

San Pedro opuszczasz Av. Merida, która przechodzi w asfaltową szosę. Idziesz chodnikiem,
który od szosy oddzielają piękne pinie, później drzewa liściaste. Chodnik się kończy i idziesz
dalej szosą, która zbliża się do A-5 i dalej wzdłuż A-5 po jej prawej stronie. Po ok. 6 km
dochodzisz do Trujillanos. Przechodzisz pueblo i na jego końcu idziesz w stronę A-5.
Przechodzisz wiaduktem nad A-5 i wchodzisz na N-V, skręcasz w prawo i za chwilę w lewo w
asfaltową drogę. Po chwili w prawo w szutrową drogę, która prowadzi do Meridy. Przed
Meridą po prawej stronie masz strefę przemysłową. Droga kończy się „T” i skręć w prawo.
Dojdziesz do salonu Mercedesa, przejdź na drugą stronę jezdni N-630 i skręć w lewo i zaraz w
prawo w ulicę Av. Nuestra Senora Antiqua. Na rondzie idź na wprost w Av. de Juan Carlos I.
Jesteś w mieście pełnym doskonale zachowanych i odnowionych zabytków z czasów
rzymskich, a część z nich zobaczysz już po drodze. Idź prosto, miniesz Circo Romano po lewo,
za chwilę po prawo zobaczysz Akwedukt rzymski (Acueducto de los Millagros), idąc dalej
prosto wejdziesz na Av. Extremadura. Po prawej stronie będziesz miał Basilica Santa Eulalia.
Tu skręć w lewo w c/Rambla Martir Sta Eulalia, miniesz fontannę i po chwili na wprost masz
informację turystyczną, idź ulicą z prawej strony turismo w c/Sta Eulalia i wyjdziesz na Plaza
Espana, dalej c/del Puente dojdziesz do rzymskiego mostu, po lewo alkazaba, na wprost
pomnik wilczycy karmiącej chłopców identyczny jak ten w Rzymie. Tu skręć w prawo i idąc
wzdłuż rzeki miniesz nowoczesny most i idąc dalej mijasz restaurację Triana i po chwili jesteś
przy schronisku w Merida. Budynek schroniska jest poniżej poziomu ulicy i położony jest w
pięknym miejscu nad samą rzeką. Jeśli zamknięte wykonaj telefon do hospitalery.

Szkic etapu
San Pedro de Merida
do Trujillanos

6,5km

do Santiago de Compostela 780km

Trujillanos
do Merida

9,4km

do Santiago de Compostela 773km

17,4km

do Santiago de Compostela 765km

Merida
do Aljucén

Albergue Molino de Pancaliente – schronisko miejskie: av. de José Fernández López;
tel. 646216341; całoroczne; cena 6 €; 18 miejsc + 4 materace w jednej sali; otwarte w godz.
12.00–13.30 i 16.00–22.30, nowe łóżka i odmalowane ściany, brak kuchni i jadalni. Czyste
prześcieradło i poduszka! Bardzo przyzwoicie (Paszka, Artur). Położone w parku miejskim nad
rzeką. Klucz pod kamieniem przy progu drzwi!
Hostal Las Abadias: 30–36 € pokój, doskonałe warunki; kawałek dalej za rondem
(Staszek!)
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Pensión Alameda: c/ Magdalena 1; tel. 624300474, 10 miejsc.
Hostal Bueno HS*: c/ Calvario 9; tel. 924302977; 25 miejsc.
Hostal El Alfarero HS*: c/ Sagasta 40; tel. 924300006 / 924303183; 9 miejsc.
Hostal El Torero HS*: ctra. Alange 1; tel. 924371789; 21 miejsc.
Warto zobaczyć:
Dziś stolica prowincji Estremadura, w czasach rzymskich Emerita Augusta – stolica prowincji
Luizyitania. Po tamtych czasach pozostał kompleks archeologiczny wpisany w 1993 r. na listę
UNESCO. Obejmuje on m.in.:
Teatr rzymski (Teatro Romano) z 16 r. p.n.e., na 6000 miejsc, ufundowany przez Marco
Agrypę, zięcia cesarza Augusta. Był używany do drugiej połowy IV w., potem przysypany i
odkryty ponownie w 1910 r. Najlepiej zachowany do dziś teatr z czasów cesarstwa. Od 1933
r. główna scena Festiwalu Teatru Klasycznego w Méridzie.
Amfiteatr rzymski z 8 r. p.n.e. na 15 000 miejsc, wykorzystywany do walk gladiatorów i
ludzi ze zwierzętami. Był prezentem dla miasta od cesarza Agryppy.
Cyrk rzymski z początków I w. – największa budowla rzymska w Mérida, w której odbywały
się widowiska w tym wyścigi zaprzęgów konnych.
Dom amfiteatru przyłączony do muru akweduktu San Lazaro.
Most rzymski na rzece Guadiana zbudowany z rozkazu Augusta i Trajana. Mierzy 800 m,
opiera się na 60 łukach. Jest wykonany z kamienia. Był używany jako most drogowy do
1990r.
Akwedukt Milagros z I w n.e. Zachowało się 38 łuków z granitu i cegły, które sięgają
wysokości 25 m i długości ok. 850m. Doprowadzał wodę do miasta z zalewu Prosperina i miał
długość ok. 12km. Najciekawszy widok na akwedukt jest z mostu rzymskiego na rzece
Albarregas. Bardzo blisko od albergue.
Łuk Trajana z granitu zbudowany za czasów cesarza Tyberiusza w początkach naszej ery.
Arabska Alcazaba zbudowana w 835 r. Do fortyfikacji wykorzystano rzymskie mury nad
rzeką. Jej obwód wynosi ponad pół kilometra.
Bazylika Santa Eulalia w północnej części miasta. Przy wejściu do kaplicy interesujący
portyk, w którym znajdują się elementy z rzymskiej świątyni Marsa. Kaplica poświęcona Św.
Eulalii spalonej w piecu w czasach Dioklecjana III/ IV w. Pierwotny kościół był budowany w IV
w.,
powiększony
w
VI
w.
i
ponownie
zamieniony
w
kościół
po uwolnieniu Méridy z rąk Maurów w XIII w.
Museo Nacionale de Arte Romano zawiera wiele cennych zabytków z okresu cesarstwa
rzymskiego (freski, posągi, mozaiki pięknie wyeksponowane).
Warto wieczorem podążyć kilkaset metrów za strzałkami Camino, by zobaczyć przepiękny
rzymski akwedukt w promieniach zachodzącego słońca. (Artur)
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Moje camino Mozarabe.
Moje wrażenia: Trasa dostarcza wielu niezapomnianych wrażeń. Jest bardzo urozmaicona krajobrazowo, nie jest
płaska. Najwięcej pielgrzymów jest w okresie od lutego do kwietnia (jest już ciepło, zielono ale w wielu miejscach
może być błoto, a strumienie, które w lecie i wczesną jesienią są wyschnięte, wypełniają się wodą. Z roku na rok
przybywa schronisk, które są na dobrym i bardzo dobrym poziomie. Poniżej przedstawiam dokładną rozpiskę
etapów oraz wszystkich poniesionych kosztów. Nie wszystkie etapy zaplanowałem tak jak w przewodniku.
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10

W-wa (LOT ) -> Madryt (IBERIA)-> Malaga samolot
Hostal Pink House 30e
Malaga
Malaga
Almogia
25,6km
Alb. donativo 5e
Almogia
Villanueva de la Concepcion 21,1km
Alb. donativo 5e
Villanueva de la Concepcion Antequera
17,1km
Alb. donativo 5e
Antequera
Cueva Bajas
35km
Alb. donativo 5e
Cueva Bajas Lucena
26,1km
Hostal Sara 17,5e
Lucena
Dona Mencia
26km
Alb. donativo 5e
Dona Mencia Castro del Rio
30,2km
Alb. donativo 5e
Castro del Rio Santa Cruz
21,7km
Hostal Casa Jose 17,5e
Santa Cruz
Cordoba
26,1km
Hostal Osio - Backpackers
Cordoba
26 e/2 noce
Cordoba
Cerro Muriano
19km
Alb. donativo 5e
Cerro Muriano
Villaharta
22km
Hostal Mirasiera 15e
Villaharta
Alcaracejos
36km
Hostal 3 Jotas 14e
Alcaracejos
Hinojosa del Duque
22km
Alb. donativo 5e
Hinojosa del Duque
Monterrubio de la Serena
33km Hostal Vaticano 17,5
Monterrubio de la Serena
Castuera
18,8km
Alb. 8e
Castuera
Campanario
19,3km
Pension Malay 15e
Campanario Medellin
36,2km
Hostal Rio 21e
Medellin
San Pedro de Merida
25,2km
Alb. gratis
San Pedro de Merida Merida
15,9km
Hostal 18e
Merida -> Madryt autobus, Madryt -> W-wa samolot LOT

20 dni +3 dni przeloty i dojazdy
Razem 476,3km
Razem 209,5e
Dodatkowo: 2 noclegi w Maladze za 30e + nocleg w Madrycie za 12e.
Samolot LOT W-wa – Madryt – W-wa - 740 zł z ubezpieczeniem kosztów leczenia i rezygnacji (bilet kupiłem ponad
pół roku przed lotem), samolot Iberia Madryt- Malaga - 61e, autobus Avanza Merida – Madryt 24e (bilet ulgowy).
Inne koszty głównie jedzenie, picie i wstępy ok. 270 e.
Podsumowując łączne koszty to ok. 610e i 740zł czyli przeliczając na złotówki to trochę ponad 3000.
Najwięcej problemu ze znalezieniem klucza do albergue, zakupami i posiłkiem jest w niedzielę i święta, trzeba o
tym pamiętać, że w niedzielę i święta po 14-tej wszystkie sklepy są zamknięte. Również podczas sjesty, wszystko
poza barami jest zamknięte. Obiad można zjeść między godz. 13-16, potem restauracje są zamykane, a w barach
nie podaje się nic na ciepło (personel kuchni ma wolne), dopiero o 20-tej wszystkie restauracje i bary serwują
gorące posiłki. W przypadku zamówienia „la karta” za każdą pozycję w tym chleb, wodę, napoje, trzeba płacić i
wychodzi to dużo drożej. Zwykle przy menu del Dia można poprosić o dodatkowy chleb, tylko w Cordobie kazali
dopłacić 1e za dodatkową bułkę - w rachunku pozycja „servicio pan”!
Po raz pierwszy ciężar plecaka mieścił się w granicach 10kg, co korzystnie odbiło się na moich plecach i kolanach.
Na wodę miałem 2 butelki po 0,75l po wodzie gazowanej (są sztywne i wytrzymały całą drogę, to sprawdzony
sposób na poprzednich wędrówkach). Niosę je w 2 kieszeniach z boku plecaka, czasem kłopot przy wkładaniu ich z
powrotem podczas marszu. W jednej butelce zwykle miałem, sok taki z kartonu, (oprócz kawy piłem też sokiem, a
reszta do butelki). W drodze najpierw piłem sok, a potem wodę. Na śniadanie jadłem biały chleb smarując
topionym serkiem (w krążku jest 8 szt. i starcza na 4 dni), na to szynka (jamon de serrano), zwykle opakowanie za
1 e wystarczało na 2-3 dni i do tego pomidor. Obiad zawsze w barze w postaci menu del Dia zawsze z czerwonym
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winem, zwykle kieliszek wina, czasem karafka lub butelka. Gdy w drodze trafiał się bar lub market, to w upały
brałem piwo, przy umiarkowanej pogodzie kawę z mlekiem Ulubionym pierwszym daniem było salmonejo, zupa
na zimno podobna do gaspacho ale o niebo lepsza i pożywniejsza (wkładka z jajka i szynki a czasem tuńczyk). Jak
jej nie było to ensalda mixta (mieszanka warzyw- sałata, cebula, marchewka, pomidory, szparagi z jajkiem i
tuńczykiem). Na drugie najczęściej ryba, czasem pierś z kurczaka lub schab (lomo) i zwykle zamieniałem frytki na
warzywa. Trochę to było monotonne ale trzeba przyznać, że co bar ta sama potrawa nieco inaczej była
przyrządzana. Angelo często jadał revueltos – coś zmieszane z jajkiem np. szpinak albo makaron. W plecaku
miałem zawsze „żelazną porcję” polskie kabanosy zapakowane próżniowo (doskonale znoszą nawet upały ale
otwarte trzeba zjeść do końca), gorzka czekolada i 2-3 zupki typu „gorący kubek”. W Castuera się przydały, Angelo
szczęka opadła gdy poczęstowałem go zupką i kabanosami i mieliśmy obiad. Tak zdarzyło się tylko raz.
Śpiwór był potrzebny jedynie w albergue w San Pedro de Merida, akurat tego albergue nie polecam. Można więc
zrezygnować z niego, a to minimum 650gr mniej w plecaku. Również raz użyłem prześcieradła chroniącego przed
insektami, to kolejne 250gr, które ciążyło w plecaku. Wszystkie albergue są w bardzo dobrym stanie, ponieważ w
ciągu roku nie przewalają się tam tłumy pielgrzymów. Miałem ze sobą małą grzałkę i śniadania robiłem sobie sam,
mój przyjaciel jadał w barach (kawa z mlekiem i tost z masłem i dżemem to koszt ok. 2e) ale nie zawsze były one
otwarte o godz. 7-ej, gdy zwykle ruszaliśmy w drogę, więc częstowałem go kawą, a do tego kawałek bułki z
bananem! Do godziny 8 z minutami było ciemno, więc latarka była konieczna. Podczas dobrej pogody do godz. 11tej szło się przyjemnie, później było coraz goręcej. Trzeba być przygotowanym psychicznie i logistycznie na kilka
etapów, podczas których po drodze nie ma żadnej miejscowości, ani miejsca gdzie można usiąść w cieniu by
odpocząć, coś zjeść czy wypić. Myślę, że latem to trudne etapy, lub trzeba wychodzić ze schroniska o 4-tej rano.
Gdy temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza pełne buty trekkingowe się nie sprawdzają, nawet gdy są
dobrze „wychodzone”. Mój przyjaciel, mieszkaniec Sycylii, miał duże problemy w pierwszym tygodniu wędrówki z
bąblami na stopach, efekt przegrzania. Musiał etap z Santa Cruz do Cordoby podjechać autobusem, a wcześniej
poddać się zabiegom w aptece. Potem było już chłodniej, nawet deszczowo i nie miał problemów. Ja kolejne
camino przeszedłem w sandałach trekkinigowych i nie miałem żadnych problemów ze stopami. Zwykle zakładam
na stopy bawełniane skarpetki typu stopki, po tygodniu trzeba je wyrzucić z powodu dziur na stopach (efekt
wpadających drobnych kamyków, które są utrapieniem). W drugim tygodniu często padało i w wielu miejscach
tworzyło się błoto, które przyklejało się pod podeszwami (nawet psom glina kleiła się do łap). Miałem 2 pary
sandałów. W jednych szedłem, po dojściu myłem i szybko wysychały, a w drugich chodziłem po po mieście, ale
zawsze mogły pełnić rolę tych pierwszych. Angelo miał problem, bo nie zawsze buty zdążyły mu wyschnąć i
następnego dnia wkładał mokre, bo na czas po wędrówce miał crocsy. Z tego samego powodu lepiej mieć 3
komplety koszulek i bielizny. 2 pary lekkich bawełnianych spodni (dobre są też takie z dopinanymi nogawkami).
Polar przydał się raz gdy porządnie zmokliśmy w drodze. Miałem też bardzo lekką kurtkę bez podszewki, którą
założyłem kilka razy rano i po południu gdy było nieco chłodniej. Ponczo przeciwdeszczowe bardzo się przydało w
dni deszczowe (dodatkowo chroni plecak, a przede wszystkim pasy plecaka przed zamoknięciem). Miałem też
kawałek sznurka i kilka klamerek i też się przydały.
Przewodnik, bilety na samolot, rezerwacje hoteli, plany metra w Madrycie i Maladze miałem w telefonie z kartą
polskiego operatora. Zainstalowana aplikacja Endomondo informowała mnie ile przeszedłem, choć podawane
odległości są obarczone pewnym błędem. Drugi telefon Samsung s-zoom służył za aparat fotograficzny, a także
włożyłem kartę prepaid na 2GB Internetu (za 10e) i działała na nim dobrze aplikacja UPC Phone, korzystająca z
Internetu (tylko dla klientów UPC z opcją telefonu stacjonarnego), za darmo dzwoniłem do kraju i na stacjonarne
w Hiszpanii, poczta Gmail, Facebook i Skype. Przeglądarki Chrome nie udało mi się uruchomić z powodu kłopotu z
serwerem Proxy (chyba nie do końca dobrze skonfigurowano mi telefon w punkcie Lycomobile). Jak tylko miałem
dobry sygnał operatora to bez problemu mogłem rozmawiać z bliskimi w kraju.

Strona 43 z 43

