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Camino Nadbrzeżne
(Senda Orla Litoral oryginalna nazwa szlaku w języku portugalskim).
Nazwę w języku polskim, którą nadałem trasie oddaje jej sens, ponieważ prowadzi plażą lub ścieżkami po
wydmach (często po drewnianych pomostach nad wydmami), lub bardzo blisko brzegu tam gdzie są klify, skały i nie
ma plaż, a w miejscowościach promenadami nadmorskimi. Jest wymyślona przez zwolenników krajobrazów
nadmorskich. Trasa nie jest oznakowana! Idziemy na północ trzymając się w miarę możliwości linii brzegowej to
jedyna moja wskazówka! Dość często występują w tym rejonie mgły lub wieje silny wiatr, niosący ze sobą piasek z
plaż, którym siecze idących, a więc trzeba mieć trochę szczęścia do pogody. Opis trasy kończy się na A Guarda. Dalej
idziemy trasą Camino da Costa. Ale aż do basenów portowych w Vigo można w wielu miejscach zejść do brzegu by iść
plażą lub bardzo blisko kierując się zielonymi strzałkami i szlakiem turystycznym biało-żółtym
Jeśli napotkamy żółte strzałki to znaczy, że jesteśmy na Camino da Costa oficjalnej trasie camino. Obie trasy
często się pokrywają, szczególnie na tych odcinkach gdy Camino da Costa prowadzi blisko brzegu i na mostach przez
rzeki. Możemy sobie dowolnie modyfikować swoją wędrówkę trzymając się jak najbliżej linii brzegowej, a także iść
plażą tam gdzie jest to możliwe. Po stronie hiszpańskiej brzeg jest bardziej urozmaicony, często klifowy bez
możliwości zejścia. Jednak na zdjęciach satelitarnych widać wiele ścieżek biegnących wzdłuż brzegu lub w niewielkim
oddaleniu (może się zdarzyć, że trzeba się cofnąć gdy ścieżka się kończy), a także kilka dużych plaż. Myślę, że o tej
trasie wspominają najczęściej na forum nasi caminowicze wychwalając jej urok. Brak opisu i oznakowania po stronie
hiszpańskiej nie przeszkadza w kontynuowaniu camino brzegiem Atlantyku do samego Vigo, skąd można dojść do
Redondeli trasą Camino da Costa. Wybór czy iść plażą, czy ścieżką lub szosą wzdłuż brzegu należy do Ciebie. Czy
wybrać nocleg w hostalu, albergue czy spędzić noc pod gwiazdami na plaży (najpierw jednak radzę przekonać się o
wielkości przypływu!) zależy od nas, naszego przygotowania i pogody.
Trasę podzieliłem tak aby była możliwość taniego noclegu.
Źródłem informacji była strona www.caminador.es gdzie również można znaleźć szczegółowe mapki poszczególnych
etapów, oraz informacje Eweliny i Elżbiety z forum. Do aktualizacji 02.2014, zachęciły mnie szczegółowe informacje
Hagi na forum, za co Jej serdecznie dziękuję. Fragmenty ich wypowiedzi zamieszczam w tekście wyróżnione kursywą.
Do opisu przebiegu trasy korzystałem również z narzędzia street view Google po pojawieniu się w systemie zdjęć
części terenów Portugalii zrealizowanych przez operatorów Google w 2013r.
Objaśnienia:
R/ skrót od Rua czyli ulica
Av.
Avenida
Sto
Santo hiszp. Sao 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. Pielgrzymi
przyjmowani są 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 (tam 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 (16.023.04, 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.
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Na mapce z:
http://www.caminador.es/wpcontent/uploads/2009/06/RELIEVE
-PORTO-REDONDELA-IMPr.jpg
przedstawione są znane mi warianty
trasy
Camino
Portugalskiego
prowadzące od katedry w Porto.
Wszystkie
są
opisane
w
przewodnikach na stronie
www.caminodesantiago.pl.
Wszystkie łączą się w jeden szlak od
Redondeli po stronie hiszpańskiej.
Szlak opisany w tym przewodniku
zaznaczony jest linią w kolorze
zielonym i prowadzi brzegiem
oceanu łącząc się wielokrotnie ze
szlakiem Caminho da Costa - linia
czerwona.
Ten
szlak
jest
oznakowany!
Przewodnik
po
Camino Nadbrzeżnym kończy się w
A Guarda ponieważ w dalszej części
pokrywa się z z Caminha da Costa.
Na niektórych odcinkach można iść
plażą zamiast ścieżką, czy szosą.
Uwaga: Wg Hagi można iść plażami
od A Ramalosa aż do basenów
portowych w Vigo! Tam, gdzie jest
to niemożliwe można wykorzystać
szlak turystyczny oznakowany
kolorami biało-żółtym i zielonymi
strzałkami! Trasa nieco dłuższa.
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35,0 km
Od katedry w Porto schodzimy
wąskimi uliczkami do brzegu Duoro i
dalej wzdłuż jej biegu do ujścia Km6
(piękną ścieżką spacerowa blisko
brzegu), potem w prawo obok
Castelo Foz. Dalej już brzegiem
Atlantyku (można iść plażą) obok
Castelo do Queijo. Na przeszkodzie
staje
ogrodzenie
zakładów
chemicznych. Można je obejść
ścieżką przez park. Mijamy port i
wchodzimy na most Ponte de
Leixoes Km9,7na rzece Leca w
dzielnicy
Matosinhos.
(można
podjechać
metrem
linii
A).
Kierujemy się w lewo w Av. Antunes
Guimaraes mijając Fort de Leca da
Palameira i wkrótce możemy wrócić
na krótko na plażę. (Tu pojawiają się
pierwsze żółte strzałki) dalej ścieżką
dla pieszych, mijamy latarnię morską
km13,8,
potem
petrochemię
Petrogal Km15,4. Na wysokości
miejscowości
Perafita
km16,6
można iść po pomostach. Znikają
zabudowania i zostajemy sam na
sam z przyrodą, mijamy obelisk
Km17,7 i idziemy piękną plażą (po
pomostach)
mijając
kolejne
miejscowości
Lavra
Km20,7,
Angeiras z małym portem rybackim i
stacją benzynową dla rybaków
Km21,6 (możliwość noclegu na
campingu Orbitur cena od 10,5 eurotel.+351229270571;
http://www.campings.com/campingorbitur-angeiras 0,5km od portu w
głębi
miejscowości),
Ponte de

Madeira, Labruge (kościół Santiago).
Schodzimy na plażę, lub ścieżką
przez pola i wkrótce wychodząc z
plaży idziemy dalej ścieżką wzdłuż
brzegu. Mijamy Vila Cha Km25,9,
dalej ścieżką wzdłuż brzegu i obok
kempingu dochodzimy do Azurara
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Km30, przy ujściu Ave. Teraz idziemy w prawo wzdłuż jej biegu, by przejść na drugą stronę mostem
drogowym N13 Km32,9. Przed nami wysoko po prawej stronie Convento Santa Clara. 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 akweduktu. 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 (Fuentes). W wylocie uliczki majaczy
akwedukt. Dochodzimy do akweduktu i idziemy w lewo pod samym akweduktem, przechodzimy tory
tramwajowe i jesteśmy naprzeciw stadionu. Skręcamy w lewo i jesteśmy przed budynkami bombeiros. Aby
wrócić do brzegu Atlantyku wystarczy pójść w lewo od N13 czyli w kierunku przeciwnym niż do bombeiros.
Uwaga! Wystarczy odejść na trochę od brzegu by wstąpić do baru lub zrobić zakupy w sklepie. Wyruszając
ze schroniska młodzieżowego w Porto mamy do pokonania 5km mniej.
Porto

@

Refugio de Peregrinos Via Portuscale – schronisko prywatne: Rua Vasco Santana, 264, tel. +354 960227134 –
Senhora da Hora; 20 miejsc, donativo; Koniecznie trzeba rezerwować; przy stacji metra Senhora da Hora, nie leży na
trasie Camino Nadbrzeżnego. http://viaportuscale.wix.com/viaportuscale#!albergue-de-rubies
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.
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VILA DO CONDE – MARINHAS 28km

Od bombeiros wracamy wzdłuż akweduktu, przecinamy główną ulicę
jednocześnie N13 i idziemy prosto do nadmorskiej promenady. Tu skręcamy w
prawo i idziemy plażą. Mijamy port morski z mariną, po przeciwnej stronie
kościół Lapa. Jesteśmy już w Pavoa de Varzim km3,7. Cały czas ścieżką wzdłuż
brzegu, mijamy A-Vero-o-Mar, za kaplicą Santo Andre schodzimy na pomosty
nad wydmami i tak prawie do Agucadoro km10,4. Szosą (R/ Rio Alto) obok
stadionu piłkarskiego, tu znów obie trasy biegną razem, mijamy pole golfowe,
kemping Estela po lewo brukowaną drogą i przed Apulia km17,2 idziemy w lewo
bliżej brzegu, a Camino da Costa biegnie przez miasto, spotkamy się przed
mostem na rzece Cavado w Fao km22. (cały czas do plaży Ofir w Fao można iść
plażą, bardzo piękny odcinek, kamieniste plaże, potem rozległe piaszczyste –
Haga). Nieco w górę rzeki mamy Pousada de Juventude (schronisko
młodzieżowe). Za mostem jesteśmy w Esposende km24,4. Na pierwszym lub
drugim rondzie skręcamy w lewo i wracamy najpierw do brzegu rzeki, która
doprowadza nas do oceanu. Tu skręcamy w prawo po chwili mijamy turismo i
idziemy promenadą wysadzaną palmami. Opuszczamy Esposende przez Park
Naturalny i jesteśmy na wysokości Marinhas km28. Uwaga: aby nie przegapić
drogi do albergue w Marinhas zwróć uwagę na czerwoną latarnie obok dużej
restauracji FOZ. Od tego miejsca jest około 1 km do wspomnianego wyjścia.
Charakterystyczny jest kamienny krzyż z napisem „1993 FEC” na nadbrzeżu
(pojawią się też zabudowania po prawej stronie. Między nimi druga uliczka to Av.
da Praia). Aby dojść do albergue oddalamy się od plaży kierując się uliczką Av. da
Praia do szosy N13 (od plaży do szosy N13 jest 800 m), przecinamy ją idąc Av. de
S. Sebastiao, na pierwszym skrzyżowaniu w lewo i po ok. 100 m w okolicy
kościoła znajdziemy albergue. Na mapce linią przerywaną Camino Nadbrzeżne.

Fao
Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe: Alameda Bom Jesus – Fão,
cena: 10-14 euro, tel. +351 253 982 045, Zamknięte od 18.11.2013 do
27.03.2014.
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 - schronisko prowadzone przez portugalski Czerwony
Krzyż przy ulicy Avenida S. Sebastião, tel. 253 964 720 / 967 611 200;
dmarinhas@cruzvermelha.org.pt; Otwarte w maju 2011r. 16 miejsc, kuchnia.
Sklepy i restauracje, apteka w pobliżu.
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.
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21km

Opuszczamy albergue kierując się w stronę brzegu, po
drodze przecinając ponownie N13. Za Mar idziemy po
wydmach, w Belinho, mijamy kemping Parque de
Campismo de Belinho km5,0, tu skręcamy w prawo
oddalając się od brzegu bo przed nami rzeka Neiva.
Idziemy na północ uliczką mając po prawej stronie
kemping. Po 600 m dochodzimy do skrzyżowania w
kształcie litery T i skręcamy w prawo w asfaltową ulicę,
na murze ogrodzenia mamy żółtą strzałkę. Po ok. 300
m dochodzimy do skrzyżowania, na którym w ulicy na
lewo stoi krzyż na potrójnej kolistej podstawie (u dołu
napis 2007), skręcamy w tę ulicę. Idziemy między
parterowymi domami i dochodzimy do parkingu po
lewo, za którym widać już rzekę Neiva. Skręcamy w
prawo w ulicę z nawierzchnią z kostki. Po lewo widać
rzekę i betonowe ławki ze stołami. Ulica skręca w
prawo oddalając się nieco od rzeki. Mijamy Cafe QUIM i
skręcamy w lewo, po chwili ulica skręca w prawo, a my
kierujemy się prosto w wąską uliczkę (na słupie po lewo
czerwono-biała tabliczka). Znów wracamy do brzegu
rzeki i skręcamy w prawo, ulica z nawierzchnią
szutrową i dochodzimy do ulicy asfaltowej skręcając w
lewo. Po prawej mamy nowe domki, a po lewej krzaki i
drzewa. Za chwilę w lewo biegnie wąska ścieżka.
Skręcamy tę ścieżkę mając po prawo małą winnicę. Za
winnicą pojawi się las sosnowy. Idziemy dalej ścieżką aż
pojawi się biały dom, za nim skręcamy w lewo prosto
na średniowieczny most (w praktyce to rodzaj kładki z
kamiennych płyt położonych na kamieniach) So.
Sebastiao w Guilheta km7,6. Za mostem zobaczymy
strzałkę, która kieruje nas w prawo, ale to trasa Camino
da Costa. (Haga na forum: Szukanie owego mostu S.
Sebastiano zajęło nam sporo czasu, ludzie kierowali nas
w różne strony. Most, który znalazłyśmy idąc droga
piaszczystą (tam szlak pieszy żółto- czerwony), okazał
się
niepozorną
kamienną
kładką
(może i
średniowieczną), przed mostem nie znalazłyśmy
strzałek, za mostem były w prawo i wyprowadziły nas
do miejscowości Chate w głębi lądu i prowadziły dalej
camino da costa. Już bez strzałek (spory kawałek)
wracałyśmy do oceanu i wyszłyśmy w miejscowości
Amorosa.) Idziemy w lewo brukowaną drogą najpierw
200 m przez las, potem zaczynają się pojedyncze
zabudowania (najpierw tylko po prawej stronie, potem
po obu stronach) Castelo de Neiva. Na skrzyżowaniu w
kształcie litery T skręcamy w lewo i wkrótce wchodzimy
na asfalt, i pojawiają się ładne domki. Na kolejnym
skrzyżowaniu „T” skręcamy znów w lewo w ulicę z
nawierzchnią z kostki, dochodzimy do „Minimercado
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Ara Velha” i skręcamy w lewo. Po chwili kończy się kostka i skręcamy w lewo w polną drogę między zabudowaniami.
Na końcu tej ulicy skręcamy w lewo i zaraz w prawo w ulicę z nawierzchnią z kostki po lewo pola, na pierwszy
rozgałęzieniu w lewo, na drugim przy ostatnim budynku też w lewo. Teraz między polami, po prawej oddziela drogę
murek. Gdy murek się kończy zaczyna się polna droga. Na kolejnym rozgałęzieniu w prawo, pierwsze skrzyżowanie
prosto, na drugim w lewo i już czuć bliskość oceanu. Cały odcinek od mostku do brzegu oceanu to 2,5 km. Tu
skręcamy w prawo i idziemy szeroką drogą wzdłuż brzegu (nie ma plaży) aż do pierwszych ładnych, białych domów a
droga zmienia nawierzchnię na kostkę. Po chwili pojawia się plaża i drewniane pomosty. Na końcu drogi pojawia się
restauracja z minimercado, tu skręcamy w lewo i dochodzimy do portu rybackiego. W głębi lądu Castelo de Neiva z
kościołem Santiago otwartym w ciągu dnia dla pielgrzymów z możliwością wpisania się do księgi i podbicia
credencialu–Haga. Od portu można chyba iść plażą lub blisko niej. Gdy po prawo pojawią się zabudowania blisko
plaży to znaczy, że jesteśmy wysokości Amorosa. Idziemy nadmorskimi wydmami do Cabadelo lub ścieżką ziemną
nieco dalej od brzegu. Dochodzimy do ujścia rzeki Lima, którą możemy pokonać promem z portu (tylko latem
odchodzi co godz., 5 min po pełnej godzinie - Haga) lub po moście drogowym Puente Eiffel na N13. Po drugiej stronie
rzeki jest już Viana do Castelo km21. Na prawo od mostu Pousada de Juventude. Przy przejściu mostem drogowym
na trasie N 13: albergue Sao Joao da Cruz mamy tuż po zejściu z mostu. Kierujemy się do widocznego po prawej, za
drogą kościoła oo. karmelitów - Haga. Uwaga trzeba zejść z mostu po schodach, które są po lewej stronie mostu,
przejść pod mostem i skręcić w lewo i po chwili jesteśmy na miejscu. Idąc dalej mostem zostaniemy oddzieleni od
kościoła linią kolejową, która biegnie pod mostem drogowym.
Prom odpływa dokładnie o 8:55 tylko w dni robocze, 10:05, 11:05, 12:05, 14:05, 15:05, 16:05, 17:05, 18:05, 19:05
we wszystkie dni tygodnia. Bilet kosztuje 1,40 euro. Informacja od Hagi
Viana do Castelo
@
Albergue Sao Joao da Cruz dos Caminhos – schronisko zakonne dla pielgrzymów z credencialem przy Av. 25 Abril.
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! Tel. +351 258822264.
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 kwiatowej 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.
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27,8km

Z albergue trzeba przejść na drugą stronę linii kolejowej i
skierować do brzegu rzeki. Wzdłuż rzeki ulicą
dwujezdniową w kierunku jej ujścia do murów Fortu de
Santiago, przed fortem w prawo i w lewo w Campo da
Agonia i dalej Av. Atlantico do plaży Praia do Norte. Stąd
plażą lub pasażem spacerowym zostawiamy za sobą
ostatnie zabudowania Viana. Dalej towarzyszą nam po
prawej stronie pola uprawne. Mijamy pozostałości fortu
Areosa (Haga- ciekawe plaże częściowo piaszczyste,
częściowo z głazami wynurzającymi się z morza. Cały
odcinek piękny. Wzdłuż plaż pozostałości wiartakówokrągłe budowle. Gelfa- to tylko wyjście na plażę). Za
fortem kończy się ulica a zaczyna polna droga. Na
wysokości Areosa (przy drodze kamienny krzyż) kawałek
brukowanej drogi. Do następnej miejscowości Carreco
przez pewien czas brak plaży i trzeba iść polną drogą
wzdłuż brzegu, czasem pojawiają się pomosty, po prawej
stronie zarośla itp. Gdy na horyzoncie na wzgórzu widać
już miasteczko pojawiają się plaże i brukowana droga
wzdłuż brzegu i ładne domki przy kąpielisku Praia
Carreco. W końcu kończy się droga i nie widzę na mapie
jakiejkolwiek ścieżki wzdłuż brzegu, a plaża staje się
trudno dostępna, kamienista. Po ok. 150m ścieżką i już
widać majaczącą w oddali na wzgórzu latarnię morską
Montedor km10,0. Mamy do pokonania wzgórze (50m),
jest wytyczona ścieżka lub obejść je w prawo (Latarnię
morską Montedor na wzgórzu można obejść idąc wzdłuż
morza, zostawiając ją po prawej-Haga). Za latarnią
można iść plażą mijając pozostałości po starym forcie.
Gdy mijamy restaurację przy Praia Afife km12,8 jesteśmy
na wysokości miejscowości Afife. Dalej można iść bliżej
brzegu, plażą lub drogą nadbrzeżną przez zagajnik akacji.
W Gelfa mijamy Fort do Cao km16,1. Dalej idziemy plażą
lub ścieżką nieco oddaloną od brzegu. Przed rzeką
Ancora (w porze suchej rzeka może wysychać i nie trzeba
iść do mostu) obie trasy spotykają się, by iść brzegiem
rzeki do miasteczka Ancora, gdzie przechodzimy po
moście N13 km18,6. Za mostem na rondzie skręcamy w
ulicę w lewo, która doprowadzi nas do brzegu oceanu.
Brzegiem prowadzi żółta ścieżka spacerowa wzdłuż ulicy.
Jesteśmy w Villa Praia de Ancora. Mijamy ujście rzeki,
które wydaje się można spokojnie przejść jak wspomina
to Haga. Na wysokości portu i Fortu de Lagarteria
km19,2 znów spotykają się trasy camino. Po drodze
widać strzałki na słupach. Kończy się żółta ścieżka i dalej
drogą. Po prawej stronie pojawiają się tory kolejowe.
Wkrótce po prawej stronie pojawiają się też domy
osiedla, a także bardzo ładna plaża Moledo. Teraz
Strona 8 z 10

Camino de Santiago
Camino Portugalskie z Porto - wariant: Camino Nadbrzeżne ::

Maciej R. 02.2014r.

promenadą nadmorską lub plażą idziemy wzdłuż brzegu do ujścia rzeki Minho w Caminha. Kawałek w górę rzeki
promenadą do portu promowego km27,8 (latem prom odpływa o każdej pełnej godzinie). Z przystani promowej
płyniemy na drugą stronę Minho i kontynuujemy drogę do A Guarda.
Uwaga: Gdy prom nie kursuje to idziemy w górę rzeki Minho wzdłuż N13 i torów kolejowych do Vila Nova de Cerveria
(Pousada da Juventude). Stąd mamy 3 warianty dalszej drogi:
1. Kontynuować wzdłuż Minho do Valenca (albergue)- ok. 14km,
2. Przejść Minho po moście i w górę Minho do Tui (albergue)- ok. 14km.
3. Przejść Minho po moście i w dół rzeki do A Guarda (albergue) – ok. 16,5km.
Wariant 1 i 2: dalsza droga do Santiago szlakiem Camino Portugalskiego Centralnego.
Wariant 3: dalej szlakiem Camino da Costa.
Po drugiej stronie rzeki Hiszpania i miasteczko Camposancos i A Guarda km34. Wkraczając do Hiszpanii zmieniamy
czas.
Po zejściu z promu na murze żółta strzałka kieruje nas w lewo i zaraz w uliczkę w prawo. Tą trasą do albergue jest
ok.2,5 km. Można iść ulicami wzdłuż brzegu, wtedy do albergue jest ok. 5,5km.

Dni tygodnia

Godziny odpłynięcia promu z Caminha do A Guarda wg czasu portugalskiego

Poniedziałek
Nie kursuje
wtorek
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
x
14:00
środa
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
x
14:00
czwartek
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
x
14:00
piątek
8:00
9:00
10:00
11:00
12:00
x
14:00
sobota
x
x
10:00
11:00
12:00
x
14:00
niedziela
x
x
10:00
11:00
12:00
x
14:00
Informacja od Hagi, rozkład dotyczy okresu 3.09.2013 – 15.07.2013r. Można
częściej? Ważne - w poniedziałki nie kursuje! Cena promu: 1 euro.

Caminha

15:00
16:00
17:00
15:00
16:00
17:00
15:00
16:00
17:00
15:00
16:00
17:00
15:00
16:00
17:00
15:00
16:00
17:00
przypuszczać, że od 15.07

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
18:00
kursuje

@

Albergue – schronisko miejskie przy Av. Padre Pinheiro otwarte 14.04.2012r., 32 miejsca, dobrze wyposażone. Na
razie donativo. Prowadzone przez woluntariuszy z Stowarzyszenia Przyjaciół Camino z Viana do Castelo.
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

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!
A Guarda można podejść do kasy biletowej dla pasażerów promów. Tam obsługa zapisała nas jako pielgrzymów, dała
pieczątkę i zaleciła zadzwonienie do schroniska, aby hospitalera przyszła nam potworzyć (byłyśmy znów jedynymi tu
pielgrzymami). Klucz do albergue ma też miejscowa policja (nas „zgarnęli” z ulicy, zaprowadzili, wręczyli klucze).
Ładne miasteczko, warto udać się na rynek i do portu. Nad miasteczkiem góruje Monte Santa Tegra (wzgórze św.
Tekli) z pozostałościami celtyckiej wioski. Po przepłynięciu rzeki Minho można dojść do miasteczka i albergue
okrążając Monte S. Tegra ścieżką wzdłuż oceanu (kilka kilometrów- ok. 4) lub krótszą drogą wśród zabudowań- ze 2
km (informacji udzielą na przystani promowej, udostępnią plan miasta).
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Fragment planu miasta, na którym zaznaczyłem wejście do albergue. Plan dostałem od Hagi!

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.
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