
  Camino de Santiago 

Camino Portugalskie z Porto - wariant Camino da Costa ::  Maciej R. 03.2014r. 

 

  
Strona 1 

 
  

Camino da Costa 
Jest jednym z wariantów camino Portugalskiego z Porto. Często można spotkać wzmianki o nim na forum. 

Jednak nie wszyscy wiedzą, że ta trasa nie prowadzi samym brzegiem oceanu (tę trasę opisałem w przewodniku 
Camino Nadbrzeżne). Często zbliża się do tego brzegu ale podobnie jak Camino del Norte prowadzi przez 
miejscowości, w których znajdują się obiekty historyczne, kościoły, również te pod wezwaniem San Tiago. 
Odzwierciedla ona historyczną trasę camino. W większości jest dobrze oznakowana z wyjątkiem odcinka od Porto do 
Vila do Conde i w samym Vigo. Trasę podzieliłem na etapy tak aby etap kończył się w miejscowości, w której jest 
możliwość taniego noclegu. Wyjątkiem od reguły jest etap do Vila do Conde (można nocować u Bombeiros 
Voluntarios) i do Vigo, gdzie nie ma albergue lub schroniska młodzieżowego. Jednak do Santiago trzeba dojść już 
szlakiem Camino Centralnego (tradycyjnego). Jest kilka możliwości kontynuacji camino.  

Pierwsza to z Caminha iść wzdłuż rzeki Minho do Vila de Cerveria (schronisko młodzieżowe –Pousada da 
Juventude) skąd można kontynuować brzegiem portugalskim do Valenca, lub przejść przez most na stronę 
hiszpańską i iść drugą stroną rzeki do Tui, można też dojść do Redondela szlakiem Camino Senhora da Norte 
opisanym w innym przewodniku.  
 Druga to kontynuować do Vigo skąd dojść do Redondela i znaleźć się na trasie Camino Centralnego. 
Mapki trasy wykonałem na Mapie Google na podstawie map szczegółowych ze strony www.caminador.es. Z tej 
samej strony czerpałem informacje do przewodnika wzbogacając je zapiskami z naszego forum. Dziękuję Ewelinie, 
Elżbiecie i Hadze, że zechciały się podzielić swoją wiedzą o tej trasie. Niestety na Mapie Google nie ma ścieżek, choć 
widać je w podglądzie satelitarnym, stąd zaznaczona trasa jest uzupełniana orientacyjnie wrysowaną linią 
przerywaną tam gdzie nie było możliwości poprowadzenia trasy. Tak również jest z niektórymi mostami (zwykle 
mosty pochodzące z czasów rzymskich), których nie ma na mapie, a przez nie prowadzi trasa. Po stronie hiszpańskiej 
można część trasy „odbyć” za pomocą narzędzia Street View, doskonale widać żółte strzałki. Polecam tę wirtualną 
podróż przed wyjazdem na camino. Można sobie pewne szczegóły zanotować. W 2013r. Google obfotografowało 
również część Portugalii i też można zobaczyć niektóre odcinki szlaku. Uwaga! Tu jest wrysowany dokładny przebieg 
trasy Camino Da Costa (inny przebieg pierwszego etapu) i Camino Central na mapie Google: 
http://www.viaveteris.pt/Mapa.php  
Objaśnienia: 
R/ -   skrót od Rua czyli ulica 
Av.  Avenida 
Sto  Santo hiszp. São port. 
Sta  Santa 
Km5  odległość od początku etapu 
5km  odległość do następnej miejscowości 
(170m)  wysokość nad poziomem morza 
Albergue – to schronisko dla pielgrzymów posiadających credencial. Brak możliwości rezerwacji noclegu. Kolejność 
przyjmowania pielgrzymów wg kolejności przybycia do schroniska. Zwykle śpi się na łóżkach piętrowych w 
wieloosobowych, koedukacyjnych pokojach, mogą być wspólne łazienki i toalety. Koszt noclegu od donativo czyli u 
nas „co łaska” (nie jest tożsame z za darmo, bo utrzymywane jest z datków pielgrzymów) do 10-15 euro w 
prywatnych (można rezerwować), w których pokoje są mniej liczne, zwykle lepiej zadbane, zawsze będzie papier 
toaletowy. Zwykle za korzystanie z pralki i suszarki płaci się około 3 euro. Dobrze jest mieć przy sobie kilka klamerek i 
kawałek sznurka aby móc wysuszyć pranie. W Portugalii schroniska nie mają godzin otwarcia, trzeba wykonać telefon 
aby ktoś przyszedł otworzyć. Można to załatwić przez informację turystyczną lub lokalną policję. Udzielają chętnie 
pomocy! 
Pousada da Juventude – to schronisko młodzieżowe należące do międzynarodowej sieci schronisk młodzieżowych. 
Też trzeba okazać credencial lub legitymację tej organizacji. Zwykle dają niewielki upust pielgrzymom. Cena 10-15 
euro za łóżko piętrowe w pokoju wieloosobowym w zależności od sezonu (wyróżniają 3 sezony: niski średni (16.02-
3.04, 9.04-28.06, 2.09-30-09) i wysoki (lipiec-sierpień, Wielkanoc). Warunki podobne jak w albergue ale jest 
możliwość rezerwacji i w cenę wliczone jest śniadanie (zwykle dla pielgrzymów za późno). Za wyższą cenę można 
spać w pokojach dwuosobowych.  

http://www.caminador.es/
http://www.viaveteris.pt/Mapa.php
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Na mapce obok przedstawione 
są znane mi warianty trasy 
Camino Portugalskiego, które 
rozpoczynają się od katedry w 
Porto i łączą w jeden szlak w 
Redondeli lub nieco wcześniej i 
prowadzą przez Tui do 
Santiago de Compostela, 
nazywany Camino 
Portugalskim. W ostatnich 
latach zwiększyła się 
popularność tego szlaku dając 
mu drugie miejsce po szlaku 
Camino Francuskiego w ilości 
pielgrzymów, którzy deklarują 
jego przebycie w Biurze 
Obsługi Pielgrzymów w 
Santiago. Większość jedna 
stanowią osoby rozpoczynające 
wędrówkę w Tui. Kolorem 
czerwonym pokazana jest trasa 
Camino da Costa, opisana w 
tym przewodniku. Opisałem 
wszystkie warianty na tyle ile 
pozwalały mi zdobyte, 
znalezione w Internecie 
informacje. Jedynie szlak 
Camino Central, który jest 
najbardziej popularny i znany 
jest opisany dobrze. Osobiście 
też przemierzyłem ten szlak w 
2011r., zaczynając go od 
katedry w Lizbonie. Mam 
nadzieję, że ta mapka w 
sposób wystarczający pokazuje 
różnice między Camino 
Nadbrzeżnym a Camino da 
Costa. Z Camino da Costa 
ocean widzimy od czasu do 
czasu (podobnie jak na Camino 
del Norte). Jednak szlak 
Camino da Costa jest 
oznakowany, a Nadbrzeżny 
nie! Baza noclegowa obu 
szlaków jest wspólna. 
Mapka pochodzi z: 
http://www.caminador.es/wp

-
content/uploads/2009/06/REL

IEVE-PORTO-REDONDELA-
IMPr.jpg. Ja ją tylko trochę 
zmodyfikowałem.  

http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/RELIEVE-PORTO-REDONDELA-IMPr.jpg
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/RELIEVE-PORTO-REDONDELA-IMPr.jpg
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/RELIEVE-PORTO-REDONDELA-IMPr.jpg
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/RELIEVE-PORTO-REDONDELA-IMPr.jpg
http://www.caminador.es/wp-content/uploads/2009/06/RELIEVE-PORTO-REDONDELA-IMPr.jpg
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Etap 1   PORTO - VILA DO CONDE  28km 
Trasa płaska. Oznakowana do punktu rozgałęzienia z Camino Centralnym. Pokrywa się z Camino Central do 

Crucero del Padrão da Legua km7,0, gdzie zbacza w lewo w ulicę R/ da Fonte Velha w kierunku Custóias (autobus 
miejski linia L-602). (Uwaga: strzałki prowadzą prosto R/Nova do Seixo szlakiem Camino Centralnego). Dalej odcinek 
bez oznakowania. Przechodzimy pod autostradą R/ da Cal i R/ da Estrada nad autostradą zbliżamy się do portu 
lotniczego w Lizbonie (Metro Aeroporto- Linia E). Idziemy wzdłuż pasa startowego R/ da Aldeia, w lewo w R/ Lagielas 
dochodzimy do stacji metra linii B Vilar do Pinheiro i skręcamy w lewo w R/ Mota km16,4, przecinamy autostradę i 
przchodzimy obok kościoła Santiago de Labruge km19,0, idziemy wzdłuż autostrady, gdy autostrada skręca w prawo, 
my odbijamy w lewo, obok osiedla Vila Cha, wchodzimy do Mindelo km24,0, R/ da Estrada Velha mijamy Areia, 
przecinamy N13 w Azuarra i wracając do N13 przechodzimy po moście rzekę Ave i wchodzimy do Vila do Conde 
km28,0. Nocleg u Bombeiros Voluntarios przy Rua D.  Sancho 1 tel. 252 640 605 – informacja z forum! Iść wzdłuż 
akweduktu, który ciągnie się od stacji metra Vila de Conde. 

Porto @  
Pousada da Juventude do Porto – schronisko młodzieżowe; R. de Paulo da Gama 551; 4169 Porto, tel. 226 177 247; 
porto@moijovem.pt; Jest oddalone od katedry ok. 5km ale leży na trasie camino. Można dojechać autobusem 
miejskim. 

Angeiras  
Camping Orbitur, cena zależy od sezonu, najdrożej latem. Opłaca się dla 4 osób. Dla jednej jest to nieopłacalne, 
tel.+351229270571; http://www.campings.com/camping-orbitur-angeiras  

Vila do Conde @  
Bombeiros Voluntarios – ochotnicza straż pożarna przy Rua D. Sancho; tel. 252 640 605, strażacy przyjmują na 
nocleg pielgrzymów, nocleg jest bezpłatny w ogromnej sali sportowej na materacach, są również nowe koce Haga! 
W Portugalii ochotnicza straż pożarna pełni szersze funkcje niż w Polsce, które obejmują też funkcje naszego 
pogotowia ratunkowego. Dyżury pełnione są przez całą dobę. Znaczna ich część udziela schronienia pielgrzymom, 
oddając do dyspozycji głównie sale gimnastyczne lub inne pomieszczenia i udostępniając dostęp do łazienki i 
toalet. Śpi się na materacach. 
Jeśli wybierasz nocleg u bombeiros skręć w prawo zaraz za mostem i idź wzdłuż brzegu rzeki do ronda. Tu skręć w 
lewo, idziemy wzdłuż torów tramwajowych. Wkrótce w oddali po prawej stronie zobaczysz kościół z 2 wieżami. Skręć 
w ulicę prowadzącą do kościoła, przed kościołem skręć w lewo. Po lewej stronie w oddali zobaczysz imponujące 
pozostałości po akwedukcie. Wkrótce ulica będzie prowadziła wzdłuż akweduktu, po prawej stronie stadion 
sportowy. Za stadionem po tej samej stronie mamy białe budynki bombeiros Km35. To około 2,2 km od mostu. Nieco 
krótsza jest trasa prosto przez miasto. Po drodze sklepy, bary, restauracje. W tym miejscu obie trasy camino biegną 
przez chwilę razem. Do bombeiros prowadzi wąska uliczka, tuż za budynkiem Centro de Memória z 
charakterystycznym źródłem wody. W wylocie uliczki majaczy akwedukt. Doprowadza nas do akweduktu i idziemy w 
lewo pod samym akweduktem, przechodzimy tory tramwajowe i jesteśmy naprzeciw stadionu. Skręcamy w lewo i 
jesteśmy przed budynkami bombeiros.  

mailto:porto@moijovem.pt
http://www.campings.com/camping-orbitur-angeiras
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Mapki trasy z Porto do Vila do Conde. 
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Etap 2   VILA DO CONDE –MARINHAS  27,5km 

 

 
Mapki trasy z Vila 
do Conde do 
Marinhas. 

Trasa 
wykropkowana 

to ścieżka przez 
las. Pokazany jest 

przebieg 
wariantu 2 
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Po noclegu u bombeiros wracamy wzdłuż akweduktu, przecinamy główną ulicę, która jednocześnie jest szosą N13. 
Dalej idziemy ulicami równolegle do N13, R/ Estrada Velha, R/ das Violetas i R/ dos Ferreiros w Povoa De Varzim. 
Stąd 2 warianty: 
Wariant 1 w lewo w Praca do Almada Km3.6 przecinając N13. Idziemy dalej Estrada Velha przez A Ver-o-Mar Km7 
(ulicami: 27 Fevereiro, Salvada, José Moreira Amorim), Agucadoura Km10 (Sto André de Cima, Granjeiro, Areosa,). 
Jesteśmy na R/Rio Alto  
Wariant 2 przez Amorín (bez oznakowania). W prawo w Praca do Almada Km3.6 i cały czas prosto przecinając N13, 
po lewej stronie mijamy szpital i wchodzimy w R/Bonitos de Amorim, pod autostradą. R/ Estrada Nova wchodzimy 
do Amorin skręt w prawo w R/ de São Tiago dochodząc do kościoła Santiago. Tu skręt w lewo w R/ de Antonio Jose 
G. Amorin i wracamy do centrum. Teraz w prawo w R/ Travassos, R/ Mosterio, prosto R/ do Pelourinho równolegle 
do autostrady aż w końcu ulica przecina autostradę i zbliżamy się do Estela, by przeciąć N13 iść w kieruku brzegu 
morza R/ Fontainhas. Przed klubem golfowym skręcamy w prawo i tu na R/Rio Alto łączą się oba warianty. 
R/Rio Alto do Kempingu Km14. Obejście w lewo drogą brukowaną. Ignoruj żółte strzałki! Polną drogą Apulia tu ulicą 
R/ Pinhal, R/ da Igreja km17 R/ da Agrá. Dalej leśną ścieżką do Fão. Przechodzimy rzekę Cavado po N-13 Km21. ulicą 
R/Narciso Ferreira; wchodzimy na Paco do Municipio (plac miejski) Esposende Km23. Wychodzimy z Esposende do 
kościoła Martriz Av Dr Henriques Barros Lima do ronda przy N13, tu w lewo w R/ 27 de Maio, na jej końcu w prawo 
razem z Camino Nadbrzeżnym, za zakrętem w prawo idziemy dalej prosto gdy Camino Nabrzeżne skręca w lewo, 
wkrótce jeszcze przed N13 skręcamy w lewo w polną drogę równoległą do szosy. Dochodzimy do Marinhas szlak 
skręca w prawo w Av. Da Praia, która przecina N13 i dochodzimy do miejscowego kościoła km28. W Marinhas jest 
albergue San Miguel. 

Fão  
Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe:Alameda Bom Jesus – Fão, cena: 10-14 euro,Tel. 351 253 982 045, 
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PFoz_Cavado.htm, fozcavado@movijovem.pt. 700m w prawo od 
mostu w okolicy kościoła Bom Jesus (idąc ulicą wzdłuż brzegu, przeciąć szosę i zapuścić się w uliczkę obok budynku z 
czerwonej cegły (brązowa tablica „museu”), pytać o kościół). 

Marinhas   
Albergue San Miguel Miguel  - schronisko prowadzone przez portugalski Czerwony Krzyż przy ulicy San Miguel. 
Otwarte w maju 2011r. 16 miejsc, kuchnia. W pobliżu sklepy, restauracje, apteka. 
Informacje z forum: 
 Elżbieta: ”W Marinhas albergue de San Miguel (za kościołem, klucz w przychodni Czerwonego Krzyża), dobrze 
wyposażone, czyste, nowe, kuchnia, prysznice, kilkanaście miejsc na piętrowych łóżkach.” 
Ewelina: “Marinhas (16 łóżek) Albergue de S. Miguel Marinhas Cruz Vermelha Portuguesa, koszt: nic, dodatkowo dali 
nam lekarstwa na wszelki wypadek, gdyby coś się działo ze zdrowiem (w końcu to Czerwony Krzyż)”. 

Haga: b. miło; kuchnia z mikrofalówką i czajnikiem, wyposażona w naczynia, miejsce do prania i suszenia, Internet, 

koce, poduszki. Klucz w Czerwonym Krzyżu- tam trzeba iść się zapisać. Kapliczka św. Benedykta (s. Bento); 11.07 

uroczyste obchody, duża procesja z mieszkańcami przebranymi za św. Benedykta.  

http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PFoz_Cavado.htm
mailto:fozcavado@movijovem.pt
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ETAP 3  MARINHAS – VIANA DO CASTELO  20,5km 

 

 
Mapka trasy Marinhas - Viana do Castelo, podzielona na 2 odcinki, ponieważ nie ma mostu na Neiva na mapie 

Google. Na mapce obok za Moldes trasa prowadzi ścieżką, której nie ma na mapie. 
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Idąc z Marinhas skręcamy za kościołem w prawo i w lewo w R/ de São João do kaplicy São João. Dalej R/ da 
Estrada Velha i prosto R/ Estrada Real by znów zbliżyć się do N13 i iść równolegle R/ Padre Almeida, która 
doprowadza nas do kościoła w Belinho km3,7. Teraz szlak prowadzi cały czas równolegle do N13 polną drogą 
dochodząc do skrzyżowania z kapliczką. Tu skręcamy w drugą w lewo i przecinamy N13 kierując się w stronę 
średniowiecznego mostu na rzece Neiva km7,6. Można też iść N13 i przejść rzekę po moście drogowym. Po drugiej 
stronie rzeki Castelo de Neiva. Obie trasy łączą się w pobliżu kościoła Santiago. Opuszczamy miasteczko Av. de 
Moldes w kierunku Mosteiro schodząc na polną drogę (ścieżkę) kierując się na północ. Do Mosteiro wchodzimy R/ 
Caminho de Santiago., Av do Mosteiro idziemy skrajem strefy przemysłowej równolegle do N13 ale w odległości ok. 
kilometra. Mijamy Chafe km12,4 i kierujemy się do Anha w ponbliżu kościoła Matriz km14,7, dalej mijamy hotel 
Quinta do Paca de Anha i dochodzimy do N13 i szosą przechodzimy most na Lima i wchodzimy do Viana do Castelo 
km20,5. 

Viana do Castelo @  
Albergue São João da Cruz dos Caminhos – schronisko zakonne dla pielgrzymów z credencialem przy Av. 25 Abril, 
tel. +351 258822264. Mieści się przy kościele (Igreja do Carmo Ojców Karmelitów Bosych). 12 łóżek w jednym pokoju 
cena 5 euro i 12 pokoi jednoosobowych z łazienką za 12  euro, recepcja czynna 14.00-18.00, zamykane o 22.00, nie 
przyjmują grup zorganizowanych powyżej 10 osób, grupy muszą rezerwować dzień wcześniej pod 
albergue@carmelitas.pt, trzeba opuścić do 9-tej, ale nie można wyjść przed 7-mą!  
Haga Bardzo przyjazne miejsce- zadbane pokoje i łazienki, są koce, kuchnia z mikrofalówką, naczynia, możliwość 
zrobienia i wysuszenia prania. Faktycznie o wyjście przed 7.00 trzeba poprosić (najwcześniej po 6.30. 
Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe: Rua de Limia 4900-405 Viana do Castelo, cena: 11-14 euro,  
tel. 351 258 838 458; http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PViana_do_Castelo.htm, 
vianacastelo@movijovem.pt. Po zejściu z mostu przechodzimy pod mostem jak do albergue ale skręcamy w prawo, 
po dojściu do brzegu rzeki skręcamy w lewo i po 500 m po lewej stronie w głębi mamy schronisko. 

Warto zobaczyć: Rozwój miasta jest związany z okresem podbojów kolonialnych Portugalii. Z jej portu 
wypłynął João Velho na podbój Konga. Dobrobyt z tego okresu doprowadził do budowy wielu rezydencji w stylu 
manuelińskim, które możemy zobaczyć przy Rua Cândido dos Reis, Rua de São Pedro i na Praça da Republica. W 
centrum renesansowa fontanna przy ratuszu z XVI w., obecnie wykorzystywany dla celów wystawowych. Gotycka 
katedra z XV w., kościół Misericórdia z XVI w., kaplica Capela de Nossa Senhora de Agonia z bizantyjską złoconą 
kopułą i ośmioboczną nawą (centrum sierpniowej fiesty o tej samej nazwie). Na wzgórzu o wyskości 228m n.p.m. 
bazylika Sagrado Coração de Jesus lub de Santa Luzia z 1903 r. wzorowana na paryskiej bazylice  Sacré Coeur. Stąd 
mamy wspaniałe widoki na całą okolicę. Warto też zwiedzić statek muzeum Gil Enaes, do niedawna można było na 
nim spać, funkcjonowało tam również schronisko młodzieżowe. 
Wielkie fiesty kwiatowe w maju  "Festa das Rosas de Vila Franca do Lima" i w połowie sierpnia "Romaria de Nossa 
Senhora da Agonia" związana z tradycyjną procesją, folklorem i wieczornymi fajerwerkami. 
Latem miejsce wypoczynku tysięcy Portugalczyków, również tłoczno może być w weekendy. 
Haga - Viana do Castelo to ładne miasto, warte dłuższego spaceru. Ładny rynek, port, kościoły. Są supermarkety, inf. 
turystyczna. Nad miastem góruje sanktuarium, do którego wjeżdża się kolejką (jak ktoś będzie dostatecznie wcześnie, 
bo wieczorem nie ma już wjazdów). Podobno przepiękny widok z tego wzgórza. 
 

 
  

mailto:albergue@carmelitas.pt
http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/pt/PViana_do_Castelo.htm
mailto:vianacastelo@movijovem.pt
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ETAP  4 VIANA DO CASTELO – CAMINHA/ A GUARDA 27km/31km 
Dobrze oznakowane. Zaczynamy przy kaplicy Santiago w Viana, 
przekraczamy tory kolejowe i wchodzimy na ulicę R/ do Sobreiro. 
Idziemy przez teren pofałdowany do Areosa, obok kaplicy na R/ da 
Boa Viagem Km5. Dalej przez  Carreco (stacja kolejowa) Km9,0. 
Kościół, Klasztor - kompleks Molinos de So João de Cabanas 
Km12.4: w Afife Kaplica So Sebastián, traktem rzymskim, podejście 
pod Alto de Cividade (150m) Km14. Zejście do Ancora, (Droga 
krzyżowa) Km16, (BV) średniowiecznym mostem przez  Rio 
Ancora, Dolmen de Barrosa, Iglesia i Calvario de Vilarinho, Vila 
Praia De Ancora Km17. Przechodzimy tory, port rybacki, Fuerte de 
Lagarteira Km19. Promenadą Paseo Marítimo, ścieżką nadmorską, 
Kaplica So Isidoro, Crucero Km21. plaża Moledo Km22, przejście 
przez tory kolejowe, Cristelo; ponownie przez tory i jesteśmy w 
Caminha Km27 (Albergue dla pielgrzymów). Starówka, Kościół 
Matriz, wejścia na prom Km27,4. Przekraczamy rzekę Rio Miño 
(latem prom odpływa o każdej pełnej godzinie) i jesteśmy w 
Camposancos. Do A GUARDA Km31. (Albergue pielgrzymów). 

Caminha @  
 Albergue dla Pielgrzymów – schronisko miejskie otwarte 
14.04.2012r przy Av. Padre Pinheiro, 32 miejsca, dobrze 
wyposażone, zarządzane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Camino z 
Viana do Castelo. Na razie donativo. 
Warto zobaczyć: W centrum kościół Igreja da Miseriórdia z XVI w. 
z barokowo-rokokowym wnętrzem i obrazem Sta. Rita de Cássia. 
Torre do Relógio, unikalna wieża z bramą wjazdową była częścią 
murów obronnych miasta z XII w., których pozostałości można 
podziwiać do dziś, wieczorem pięknie podświetlone. 
Caminha- duże miasto, ciekawe, z zabytkami, starymi uliczkami, 
inf. turystyczna (dobrze wejść i zapytać, jak kursują promy do A 
Guarda- to zależy podobno od stanu wody; generalnie co godzinę, 
ale nie wcześnie rano), supermarket Pingo doce blisko przystani 
promowej. Haga 

Prom Santa Rita de Cássia z Caminha do A Guarda kursuje 
zawsze o pełnych godzinach, 15 lipiec-sierpień 8.00-21.00, w 
pozostałych miesiącach 8.00-18.00.  
Nie kursuje o 13.00! 
Nie kursuje w poniedziałki!  
W sobotę i niedzielę pierwszy kurs o 10.00! 
Dla pielgrzymów istotna jest godzina ostatniego kursu! Cena 1 
euro. 
Gdy nie kursuje prom kierujemy się przez Cerveira. 12,9km od 
przystani promowej do Vila Nova de Cerveira). Przekraczamy 
rzekę Rio Coura mostem N13 (szosa i tory kolejowe są osią trasy) i 
idziemy brzegiem Minho, przez Seixas przejście przez tory, 
Lanheses, przejście pod autostradą, Gondarem, Quinta da 
Loureira, Calvario de Gondarém, Quinta da Boega, Aldea, Loivo, 
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Vila Nova De Cerveira. (Pousada da Juventude -schronisko młodzieżowe).  

Z Cerveira można kontynuować camino: 
1. Do A Guarda 16km, przechodzimy mostem drogowym przez Minho, za mostem w okolicy słupka 1km zawracamy 

leśną ścieżką w kierunku rzeki by dojść do drogi równoległej do rzeki i skręcić w prawo. Przed fortem na 
skrzyżowaniu skręcamy w prawo i przed rzeką w prawo, mijamy fort  w Goian. Za fortem w prawo i w lewo na 
ścieżkę/drogę km4. Dochodzimy do asfaltowej drogi i skręcamy w lewo km5,1. Dochodzimy do Picones (mozna 
też iść ścieżką blisko brzegu). Prawdopodobnie dalej idziemy ścieżką turystyczną oznakowaną czerwono/żółto? Na 
wysokości San Miguel de Tabagón km10,6 zblizymy się do szosy PO552 i miniemy boisko piłkarskie. Dochodzimy 
do zakola Minho i jednego z dopływów tu skręcamy w prawo przecinamy szosę i skręcamy w następną ulicę w 
lewo. Przechodzimy mostkiem i skręcamy w lewo znów przecinając szosę i następną ulicą Cuesta de Paleon w 
prawo. Jesteśmy w Pias km12,5. Ulica doprowadza do szosy i kontynuujemy szosą. Za skrzyżowaniem z PO354 
km14 skręcamy w pierwszą ulicę w lewo i jesteśmy w Salcidos. Mijamy kemping i skręcamy w prawo Camino de la 
Longra, dochodzimy do PO552 i jesteśmy w centrum A Guarda 16,5km. Albergue pielgrzymów w A Guarda. 
Uwaga: za mostem na Minho idąc dalej prosto szosą dochodzimy do ronda, dalej prosto i na pierwszym 
skrzyżowaniu w prawo i kierujemy się do  Figuerio gdzie jest refugio pielgrzymów tel. +34 608985553 do 
proboszcza Don Jos Luis, który udostępnia miejsce (ok. 3,5km od mostu na Minho). Myślę, że trzeba szukać w 
okolicy kościoła. Lepiej się upewnić wcześniej wykonując telefon na podany nr. 

Vila Nova de Cerveria @  

Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe: Rua Alto das Veigas, , cena: 11-16 euro. Tel. 351 251 709 933, 
Email: cerveira@movijovem.pt 

A Guarda @  
Albergue –schronisko miejskie: R/San Bernardo, ale wejście od Puerto Rico; całoroczne, 36 miejsc w dwóch 
pokojach, kuchnia, cena 5 euro. Należy zadzwonić na nr tel +34 986 61 00 25 lub +34 696 98 65 15. Najlepiej pójść do 
informacji turystycznej lub zgłosić się do policji lokalnej. 
Haga Albergue w A Garda- dobrze wyposażona, duża kuchnia, czysto. Była nawet pościel! 
2. Do Valenca (albergue) 14km, by dalej kontynuować Camino Centralne. Idziemy portugalskim brzegiem Minho i 

trasa przebiega między brzegiem, torami kolejowymi a szosą N13. Wydaje się z Mapy Google, że często można iść  
ścieżką wzdłuż brzegu, czasem wzdłuż torów. 

3. Do Tui (albergue) 14km lewym brzegiem Minho. 

4. Do Vigo trasą Camino da Senora do Norte 46km (od Refugio w Figueiró ok. 39km). Patrz opis trasy tego camino. 

mailto:cerveira@movijovem.pt
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Mapka wariantu trasy z Caminha do Vila Nova de Cerveria i Refugio w Figueró ok. 16km. 
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Mapka wariantu 1 trasy z Vila Nova de Cerveria do A Guarda ok 16,5km 

Uwaga: Z Vila Nova de Cerveria można przepłynąć promem (przy Av. dos Pescadores) na drugą stronę Minho do 
Goian i znacznie skrócić trasę do A Guarda. 
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Mapka wariantu 2 z Vila Nova de Cerveria do Valenca ok. 14km 
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ETAP   5 CAMINHA/ A GUARDA – MOUGAS   23km/20km 
Dobrze oznakowane. Ta część camino nosi również nazwę Camino 
Monacal. 
Przepływamy Minho promem z Caminha do Camposancos dalej szosą 
PO352 do A Guarda 3,5km. Miejscami symbolicznymi tej trasy są wzgórze 
Santa Tegra w A Guarda, dawne młyny wodne O Folón w O Rosal. Teren 
pofałdowany wzdłuż szosy PO-552. Szlak przebiega obok ratusza. Na C/ 
San Bernardo (równoległa do PO352) albergue dla pielgrzymów. Za 
ratuszem trzecią w prawo i pierwszą w lewo i idziemy C/ San Bernardo 
idziemy w stronę brzegu oceanu i stąd ścieżką rybacką do O Rosal. 
Praktycznie idziemy między wybrzeżem a szosą ścieżką lub poboczem 
szosy. (Pierwszy odcinek po wyjściu z A Guarda ciekawy- zejście do portu, 
ładny port, droga gruntowa obok głazów i pól, ścieżka edukacyjna; potem 
jednak droga odchodzi od oceanu, pod górę, są strzałki, ale czasem trzeba 
ich nieco poszukać. Długie odcinki idzie się prosto asfaltem- ścieżką 
rowerową tuż przy PO-552. Według informacji mieszkańców nie ma 
ścieżki do marszu przy morzu- są tam głazy i skały. Warto sobie jednak na 
nie zejść, by pokontemplować ocean i odpocząć, a kontynuować drogą 
wzdłuż szosy – Haga). Przechodzimy obok klasztoru w Oia km17. (Klasztor 
i kościół w Oia- zabytkowy Real Mosteiro de Oia- ciekawy, choć nieco 
zaniedbany. Msza św. w niedzielę o 12.00. O to, kiedy jest otwarty pytać 
w miejscowym barze. Za Oia znów wracamy na asfalt. Szlak niepotrzebnie 
czasem odbija na prawo, by za chwilę wrócić na pobocze drogi – Haga). 
6km dalej na północ jest albergue pielgrzymów w Mougás km23. Strzałka 
wyprowadza nas z szosy w prawo w kierunku Mougas (Do albergue w 
Mougas faktycznie jest wyraźna wskazówka z tablicą – Haga). Jednak jeśli 
chcemy nocować w albergue idziemy dalej i schodzimy z szosy w lewo w 
kierunku portu, strzałka na słupie, oraz żółta tablica z informacją! 

Mougas  
Albergue prywatne: El Aguncheiro Calle Puerto, 24 miejsca w 3 pokojach 
(3,4,5 osobowych), cena 10euro w sezonie i 8 euro poza sezonem, brak 
kuchni, ale jest ogród z grilem, salon z telewizorem i biblioteka, obok 

restauracja. Tel.+34 34 986361571/665 840 770. Położone blisko oceanu. 
Elżbiety z forum: “W Mougas prywatne albergue, b. wygodne i ładne (10 
euro), obok bar prowadzony przez tego samego życzliwego hostallero.” 
Ewelina: „10 Euro za noc (brak kuchni!), ale w pobliżu jest knajpka, w 
której można coś zjeść. Sklepu nie ma w pobliżu. Koleżanka znalazła jakąś 
piekarnie, ale dość długo jej szukała.” 
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ETAP  6  MOUGAS – A RAMALLOSA  17km 

 

 

 

Osią trasy jest szosa PO552. 
Wracamy do niej z albergue w 
Mougas i idziemy za strzałkami, 
które od czasu do czasu 
sprowadzają z szosy. Na 
wysokości półwyspu Sillerio 
idziemy dawnym traktem, 
doskonale zachowanym 
przechodzimy cypel Sillerio 
(110m) (Należy zachować 
czujność przed półwyspem 
Sillerio, trzymać się szlaku i zejść 
za strzałkami w prawo, pod górę, 
aby nie przegapić drogi. My 
zignorowałyśmy strzałki, myśląc, 
że to tak jak wcześniej 
niepotrzebne obejście i 
nadrobiłyśmy sporo drogi 
okrążając półwysep – Haga). 
Dochodzimy do Baiona ( i dalej w 
kierunku do Nigrán, przed A 
Ramallosa schodzimy z szosy 
(jest strzałka) i pokonujemy 
rzekę Minor po romańskim 
moście z XII w. Zbudowany przez 
biskupa Tui San Pedro.  Za 
mostem strzałka kieruje nas na 
przejście dla pieszych, a po 
drugiej stronie jezdni kieruje w 
lewo do najbliższej ulicy Rua 
Damas Apostólicas, w którą 
prowadzi kolejna strzałka. 
Mijamy pierwsze skrzyżowanie. 
Za następnym, zaraz po lewej 
stronie mamy albergue (wejście 
przez bramę w murze, na którym 
jest strzałka prowadząca do 
Nigrán. 
 
Obok 
Mapka trasy Mougas A 
Ramallosa 
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Baiona @  
Warto zobaczyć: 
Na pobyt w Baiona warto zarezerwować więcej czasu. Jedno z najpiękniejszych miasteczek na tym wybrzeżu- typowo 
turystyczne, z wieloma zabytkami (http://www.baiona.org). Jest duży port, plaża, sklepy i restauracje. Informacja 
turystyczna- warto wziąć plan i zrobić sobie spacer. Do zobaczenia: fortyfikacje (Fortaleza de Monterreal)- przejście 
po jego murach (jak ktoś ma siły), piękne są z niego widoki. Kilka ciekawych kościołów (Ex-Colegiata de Santa María- 
z XIII/ XIVw., Capilla de Santa Liberata XVII w.), w porcie do zwiedzania replika: la carabela „Pinta” z floty Kolumba 
(wejście na statek i oglądanie pod pokładem jaki produkty przywożono z nowoodkrytej Ameryki); ok. 2 euro. Pomnik 
Matki Bożej- Virgen de la Roca (wchodzi się do środka pomnika, punkt widokowy na miasto i morze jest ze statku, 
który Matka Boża trzyma w ręce)- wejście ok. 2 euro. Ładnie położony Pomnik Trójcy Przenajświętszej (Crucero de 
Santísima Trinidad) - Haga. 

A Ramallosa @  
Albergue Das Damas Apostolicas – schronisko zakonne:R/da Cabreira tel. +34 986350654/986350328, 10-12 miejsc. 
Haga Jeśli chcemy spać w Casa espiritualidad Luz Casanova (Das Damas Apostolicas), warto wcześniej zadzwonić i 
zdążyć dojść do 21.00 (nam zarezerwowała tam nocleg pani z informacji turystycznej w Baiona). Jest to dom z dużym 
ogrodem, bardzo zadbany, cichy. Ma charakter rekolekcyjny, więc mogą przebywać tam grupy. Przymusowo 
dostałyśmy jedynki (większe pokoje podobno są dla rodzin). Pokoje z umywalkami, pościel, nie ma kuchni. W tym 
domu natrafiłyśmy na mapki ze szlakami alternatywnymi w kierunku Vigo. 
Elżbieta “Nocleg w niezwykle wygodnym albergue w klasztorze w Nigran Ramallosa (jednoosobowy pokój z pościelą i 
ręcznikiem za 10 euro), nie ma dostępu do kuchni, lecz w pobliżu liczne bary i sklepy.”  

 Na zdjęciu ze street view wejście do albergue.   
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ETAP  7 A RAMALLOSA – VIGO  19km 
Opuszczamy albergue kontynuując R/ da Cabreira prowadzeni przez strzałki przechodząc pod charakterystycznym 

łukiem w murze. Wkrótce 
dochodzimy do skrzyżowania i 
skręcamy w lewo (drogowskaz 
“NIGRAN VIGO) w R/ Manuel de 
Prado, na skrzyżowaniu ze światłami 
mijamy kamienny krzyż pielgrzymi 
do następnego skrzyżowania. Tu w 
lewo, na następnym w prawo. Na 
rondzie w lewo  po niebieskiej kładce 
nad autostradą, potem na rondzie w 
lewo (są strzałki), przejściem dla 
pieszych przez szosę, w prawo 
wzdłuż muru i na jego końcu w lewo 
i prosto aż strzałka na jezdni skieruje 
nas w prawo. Na kolejnym 
skrzyżowaniu w prawo w szosę z 
chodnikiem i jesteśmy w Nigran. Po 
chwili przy bramie cmentarnej 
(uwaga 50m dalej prosto szosą jet 
krzyż ale tam nie prowadzi szlak!) w 
wąską uliczkę w lewo. Przecinamy 
szosę i dalej prosto. i dochodzimy do 
kościoła w San Fiz, na rondzie z 
krzyżem pielgrzymim w lewo do 
skrzyżowania “T” i skręcamy w lewo 
na szosę, na najbliższym 
skrzyżowaniu w prawo w R/ 
Nogueria, wąska uliczka (strzałki). 
(Z A Ramallosa wyszłyśmy na plaże- 
pierwsza plaża Playa America – 
Nigran Panxon i długo szłyśmy 
wzdłuż pięknych plaż.  Tak jak pisali 
Magda i Kamil idziemy po szlaku 
dobrze oznakowanym zielonymi 
strzałkami (to przez miejscowości, a 
tak plażami). Potem Playa do Patos, i 
urocza mała zatoczka- Playa do 
Portino. Chociaż szlak zielony się 
kończy nadal można trzymać się plaż 
aż do przedmieść Vigo. My 
wyszłyśmy na szosę w okolicach San 
Miguel de Oia (szosa PO 325) na 
Avenida Ricardo Mella by z 
powrotem wrócić na wielką plażę 
należącą już do Vigo- Samil. Port w 
Vigo- ogromny port handlowy, 
ciągnie się kilometrami – Haga! Na 
street view widzę również, że wzdłuż 

wybrzeża biegnie szlak turystyczny biało –żółty. Można iść plażami, a tam gdzie jest to niemożliwe trzymać się tego 
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szlaku (szczególnie na końcu plaży Panxó. Wydłuża to drogę do centrum Vigo o kilka kilometrów). Zbliżamy się do 
PO552 i idziemy równolegle po prawej stronie szosy do ronda w Saiáns km6,5. W tym miejscu strzałki na jezdni 
prowadzą w prawo. Dalej idziemy szlakiem turystycznym oznakowanym na biało/czerwono (czerwone i żółte 
strzałki). Również przed Coruxo odbija w prawo szlak turystyczny oznakowany na biało/żółto. Oba szlaki prowadzą do 
Freixo gdzie jest Refugio dla pielgrzymów. Stąd prowadzi szlak, który omija Vigo i prowadzi do Redondela. 
W Coruxo znikają żółte strzałki i jakiekolwiek inne oznakowanie. Trasa podobno prowadzi ulicami równoległymi do 
szosy. Wraca do niej w Taberna (po lewej stronie kościół). Dalej wzdłuż szosy. Przed autostradą skręcamy w lewo w 
C/do Romeu (po lewo duży blaszany magazyn z niebieskim napisem “Hierros Cantabrico”). Skrzyżowanie “T” w lewo i 
następne w prawo, przechodzimy rzekę i pod autostradą i zaraz za mostem w prawo na ścieżkę biegnącą wzdłuż 
rzeki. Idziemy w górę rzeki ścieżką, aż do mostu z czasów rzymskich. Tu skręt w lewo w Av. Fragoso. Dochodzimy do 
ronda i przecinamy je na wprost i skos w lewo w Camino la Seara, na drugim skrzyżowaniu w prawo w R/de Tomas 
Alonso, przechodzi w R/ de Menendez Margall (po lewej stronie mijamy port), na rondzie prosto w Paseo de Alfonso 
XII prosto w R/ de Elduayen i w prawo Praza de la Porta Sol. Jesteśmy w centrum Vigo. Vigo to duże miasto i nie ma 
albergue, pozostaje szukanie taniego hostalu albo kontynuacja do Redondeli. 

Vigo @  
Nocleg: 
Kaps Hotel Vigo: Carretera provincial, 12. tel.+34 986 110 010. 14-15 euro miejsce na łóżku piętrowym w pokoju 
wieloosobowym. Nowy budynek, bardzo dobre opinie ok. 20 min od centrum (w okolicy Av. Madrid). 
La Estrella B&B: Martin Codax, 5 – blisko centrum. 18-20 euro 1 osoba w dwójce, dwójka 28-30 euro. 
Hostal la Colegiata: Plaza de la Iglesia, 3 – blisko centrum. 20 euro 1 osoba w dwójce, dwójka 35 euro.  

Miasto liczy ok. 300 000 mieszkańców. Jest miastem przemysłowym oraz słynie z rybołówstwa. Warto 
pospacerować urokliwymi uliczkami starówki. Słynie też z nocnego życia. Poznani podczas wędrówki 
Hiszpanie pytani co warto zobaczyć zgodnie opowiadali, że należy popłynąć promem na Wyspy Cies i 
spędzić cały dzień na najpiękniejszej plaży świata.  
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Etap  8 VIGO – REDONDELA  17km 
Camino Historyczne 
(Oznakowanie niepewne). 
Zaczynamy od katedry ulicą 
Viktoria, Areal, dalej ulicami 
R/Sanjurjo Badia, Av. de Galicia, 
przez dzielnicę Teis i La Guia 
(wzniesienie 70m), w prawo w 
Camino Xorxa – przekraczamy 
autostradę i N-552 w R/de 
Paradela, tunelem pod 
autostradą w Estrada da 
Madroa (za tunelem skręcamy 
zawsze w prawo, na słupach 
pojawia się oznakowanie szlaku 
biało-czerwone), w lewo w 

Camino de Galo (na 
skrzyżowaniu tablica Campo de 
Futbol Chapela), skręcamy w 
lewo przy źródle i drogowskazie 
z napisem ”Mesor Camino del 
Agua” w Camino da Bruxa, na 
rozwidleniu w prawo za 
przystankiem autobusowym 
„Concello de Redondela” w 
Estrada Da Lamosa (na słupach 
żółte strzałki), na kolejnym 
rozwidleniu tablica z 
informacyjna kieruje w lewo 
napis: S.Vicente de Trasmano 
(Igrexa), po lewo żółta strzałka 
potem wchodzimy w las cały 
czas asfaltową drogą opadającą 
w dół na słupach opaski żółte i 
zielone wychodzimy z lasu i 
mamy zabudowania, na 
rozwidleniu w lewo mijając po 
prawej źródło i w głębi kościół, 
idziemy ulicą Caretera del 
Cruceiro, są strzałki, i 
dochodzimy do N-552 i 
jesteśmy w Redondela. Całą 
trasę można prześledzić na 
mapie Google narzędziem 
Street View! W Redondela 
albergue dla pielgrzymów. 
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Redondela @     Do Santiago 79,9km 
Nocleg:         Następne albergue Arcade 7,0km 
Albergue de Peregrinos de Redondela  - Casa da Torre, dom z XVI wieku, Praza de Ribadavia;  -Tel.: 986404196. 
 42 miejsca w 2 salach, 6 euro, całoroczne, mała kuchnia i jadalnia. Otwierane o 13.00. „Dla wygody pielgrzymów nie 
tylko nowoczesne sanitariaty i dobrze wyposażona kuchnia z jadalnią, lodówka, ale także  duże lektorium z regałami 
książek, albumów, przewodników, map itp.,  dotyczącymi camino, w dużej  części odcinka hiszpańskiego camino 
portugues.” (Zofia) 
Albergue El Camino – prywatne, c. Telmo Bernardez, 11, Tel. 650963676, otwarte 13.00- 22.30, 24 miejsca – 1 pok. 8 
osobowy, 2 pok. po 6 i 1 pok. 4-o osobowy, 12 euro lipiec- sierpień, 10 euro w pozostałym okresie, ręcznik 1 euro, 
można zjeść śniadanie, kuchnia z lodówką, pralka albergueelcamino.com   
Warto zobaczyć:  XIX wieczny wiadukt. Kościół parafialny Redondela poświęcony Santiago. Obraz Santiago na koniu 
na fasadzie kościoła, a rzeźba w środku. 

http://maps.google.pl/local_url?q=http://www.albergueelcamino.com/&dq=Albergue+El+Camino&ftid=9168391188380296828&lyr=m%40132&iwp=maps_app&hl=pl&view=smartmaps&sll=42.047938,-8.64374&ei=dK6ETN6KAsK2sga5iJDtCQ&callback=_xdc_._2dgdr3u6ku&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:9168391188380296828&s=ANYYN7m62in4BijDOdUZQk5bBdLWKVDxBQ

