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Camino de Santiago Sanabrés
Pochodzenie Camino Sanabrés lub Mozaraba szlaku pielgrzymkowego do Grobu Santiago jako odgałęzienie
Camino vía de la Plata z południa Hiszpanii
tłumaczy Juan Carlos de la Mata Guerra w swojej
książce „Los Caminos de Santiago en el Norte de
Zamora ”otwartością i ciekawością pielgrzymów,
którzy starali się w swej drodze odwiedzić miejsca
kultu, oddać hołd świętym i ich relikwiom,
odwiedzić miejscowe sanktuaria.
Cztery kilometry przy trakcie rzymskim na
wysokości Granja de Moreruela znajduje się
klasztor cystersów Santa María Moreruela. Jest
najstarszym w Hiszpanii i był znany do roku 1163
jako Santiago Moreruela. Z jego pozostałości
można podziwiać jeszcze dziś drzwi i źródło
pielgrzyma. W Tábara 25 kilometrów od
Moreruela, istniał przed 1137 klasztor mozarabski
San Salvador. Podobnie w Santa Marta de Tera,
miejscowość powstała z inicjatywy opactwa Santa
Marta de Riba de Tera. Także w Rionegro del Puente, gdzie sanktuarium Virgen de la Carballeda ufundowało bractwo
Cofradía de los Falifos, braterstwo nadal jest prawomocne, czego owocem
jest dzisiejsze albergue pielgrzymów w tej miejscowości, którego mottem
jest: “dla naprawy złych dróg, dla wygody biednych pielgrzymów, którzy
cierpią w drodze do Compostela by odwiedzić świątynię Apostoła
Santiago”. Bractwo było zaakceptowane przez papieży: Clemente VI (13421352), i potwierdzone przez Eugenio IV (1431-1447) i Paulo III (1534 i
1549). W San Martín de Castañeda, miejscowość usytuowana nad jeziorem
Sanabria, chociaż z dala od obecnej trasy, wzniesiono tam w X wieku
klasztor Santa María. Już w Galicji, obok Kolegiaty Santa María Real
Xunqueria Ambía było wiele szpitali dla pielgrzymów, znanych dzięki
dokumentom z 1520 r. Także istnienie od wieków szpitali dla pielgrzymów
w Verín, Monterrei, Allariz i Orense. Nie ma wątpliwości, że musiała być
wytyczona trasa między tymi miejscami kultu religijnego i dzięki
gościnności, z jaką spotykali się pielgrzymi musiała się ona stać kolejnym
szlakiem do Santiago.
Santiago pielgrzym z Santa Marta de Tera, symbol Camino Sanabrés:
Najstarsza znana Figura Santiago jako pielgrzyma pochodzi z XII wieku, i
znajduje się w fasadzie kościoła Santa Marta ( z lewej strony portalu), jest
rzeźbą niepokojącą swą pięknością, prostotą i tajemniczością. Ze względu
na zasługi stał się w symbolem Camino de Santiago Sanabrés nazywanym
też Mozaraba, które przyciąga kolejne pokolenia. Trzyma torbę
przyozdobioną muszlą i pastorał w prawej ręce lecz jego główna siła tkwi w jego lewej ręce na kształt palmy przesyła
pozdrowienia (błogosławieństwo). W 1993 r., dla uczczenia pamięci roku jubileuszowego, wybito monetę o nominale
pięciu peset z obrazem tego apostoła na reszce.
Dlaczego przygotowałem oddzielnie przewodnik o Camino Sanabres? Zauważyłem na Forum naszej strony,
że wiele osób wybiera się na tę trasę i szuka przewodnika, który był ale stanowił integralną część przewodnika
Camino Fonseca, ale jest mniej znane. Przy okazji aktualizacji przewodników o Camino Via de la Plata i Camino
Fonseca postanowiłem przygotować oddzielny przewodnik, w którym dodatkowo opisałem wariant trasy
prowadzący przez Verin, o którym wiedziałem wcześniej, ale nie miałem odpowiednich materiałów do jego
opracowania. Po znalezieniu przewodnika ze strony http://caminodesantiago.lavozdegalicia.com/camino/viaplata-verin/ miałem opis trasy, miejscowości, a przede wszystkim informację o albergues, a dzięki stronie
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http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4425995 miałem mapy etapów i profile trasy. Oczywiście do opisu
korzystałem z niezawodnego Street view Google w tych miejscach gdzie zostały zarejestrowane zdjęcia. Dzięki temu
„przewędrowałem” całą trasę i opisałem to co widziałem. Stąd wiem, że oznakowanie trasy jest dobre z wyjątkiem
miast. Proszę przyjąć, że odległości podawane w przewodniku są tylko orientacyjne i zależą od źródła, a tabliczki z
odległością do Santiago z dokładnością do 1m na słupkach jacobeo często są wydłubane. Jeszcze jedna informacja
przy szosie N-522 prowadzącej od granicy z Portugalią do Verin znalazłem oznakowanie szlaku camino. Jest to
potwierdzenie istnienia wariantu szlaku prowadzącego z Bragi w Portugalii przez Verin do Santiago. Wariant przez
Verin jest dłuższy o 33 km.
Oznakowanie trasy w Galicji:
Jest dobre i nie ma czarnych punktów. W prowincji Zamora jest oznaczony żółtymi strzałami, praca wykonana przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Camino de Santiago tej prowincji, z odrębnymi kamieniami kilometrowymi ustawionymi
zasadniczo przy ratuszach. W Galicji, oprócz strzał, jest klasyczny słupek kilometrowy jacobeo z odległością do
Santiago. W prowincji Orense kamienie ozdobione oryginalnymi rzeźbami Nicanor Carballo stanowią wydatną pomoc
dla pielgrzymów. Osią szlaku jest szosa N-631 do Rio Negro del Puente, a od tego miejsca aż do Santiago szosa N-525.

”Wędrując” z Google
Street view szlakiem camino uchwyciłem scenkę odpoczywającego pielgrzyma, a wokół typowe oznakowanie szlaku co widać na powyższym zdjęciu, do którego odwołuję się w tekście.
Na lewo jeden z przykładów oznakowania szlaku rzeźbami
Nicanor Carballo. Na prawo zdjęcie przedstawia miejsce, w
którym zaczyna się szlak Camino Sanabrés w Granja de
Moreruela. Zdjęcia ze zbioru autora.
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Legenda do symboli używanych w przewodniku:
Albergue lub refugio (schronisko) dla pielgrzymów za okazaniem credencialu, również prywatne.
Albergue młodzieżowe.

@

Schronienie dla rowerów.
Dostęp do Internetu w miejscowości (może być płatny).
Bar, restauracja (

tylko z napojami i kanapkami).

Hotel, hostal, pension.
Sklep, supermarket ale również mały sklepik z podstawowymi artykułami.
Bankomat.
Apteka.
Punkt pomocy sanitarnej, w dużych miastach przychodnia i szpital.
Biuro, punkt informacji turystycznej.
Kemping.
Dworzec, przystanek kolejowy.
Dworzec, przystanek autobusowy.
Port lotniczy.
Zawarte w przewodniku opisy albergues zawierają adres, telefon kontaktowy, cenę, liczbę miejsc i informację
o tym, co oferują, czasem zaczerpniętą z forum opinię na temat schroniska. Są to dane z jesieni 2013 r. Należy się
liczyć ze spaniem na łóżkach piętrowych w koedukacyjnych salach, wspólnymi łazienkami i toaletami! W miejscu, w
którym się zatrzymujemy, warto zapytać o następne albergue, upewnić się czy jest czynne. Większość albergues są
schroniskami miejskimi, niektóre są w gestii kościelnej, a kilka prywatnych, w tych ostatnich możliwe jest
rezerwowanie miejsca, w pozostałych warunkiem udzielenia noclegu jest okazanie credencialu. Pielgrzymi są
przyjmowani wg kolejności przybycia.
Aby wybrać hiszpański numer z telefonu komórkowego polskiego operatora, wpisujemy na początku „+34”.
Zwracam się z prośbą o przekazywanie na forum informacji o szlaku, bo to jest najlepsze i najszybsze
źródło wiedzy o wszelkich zmianach zachodzących na szlakach camino!
Uzupełnienie tłumaczenia, redakcja i nadanie ostatecznego kształtu przewodnika to bezinteresowne dzieło
Joanny Jurkiewicz, która sama zgłosiła się do mnie, wyrażając chęć pomocy. Za to składam Jej serdeczne
podziękowanie!
Buen camino!

Strona 3 / 58

Camino de Santiago
Camino Sanabrés ::
Etap 1 ::

Granja de Moreruela – Tábara

01.2014 r.

Maciej R.

25,3 km

"Tu rozgałęzia się droga i zmienia historię: Camino via de la Plata na Camino Sanabrés, które bierze tu
początek" Tak mówi tekst Fundación Ramos de Castro na tablicy obok fasady kościoła w Granja de Moreruela.
Rzeczywiście, tu rozpoczyna lub raczej kontynuuje, znaczna większość, pielgrzymek do Santiago. Za świątynią
obieramy kierunek oznakowany jako Orense, żegnając się w ten sposób z wariantem Camino Vía de la Plata, który
stąd prowadzi do Astorgi. Idziemy ścieżką równoległą do strumienia Laguna, przez ponad kilometr, do znaku przy
którym trzeba skręcić w prawo. Przez następne trzy kilometry kontynuujemy prosto na wszystkich skrzyżowaniach
idąc ścieżką po lekkim wzniesieniu. Za tym odcinkiem zbaczamy na nowo na prawo, a po kilometrze na lewo. W
otoczeniu wszelkiej rozmaitości krzewów śródziemnomorskich schodzimy do szosy ZA-123 i po przejściu pół
kilometra po asfalcie, przechodzimy po moście Quintos, zbudowanym z kamienia w 1920 w miejscowości Bretó. Za
mostem należy skręcić w lewo, otworzyć zamkniętą furtką, którą czasami trzeba otworzyć uderzeniem ramienia i iśc
dalej ścieżką. Trasa unika jak może nierówności zbocza i schodzi do samego brzegu rzeki i idziemy jej brzegiem.
Wkrótce zaczniemy oddalać się od Esla by wspiąć się na krótką ale stromą pochyłość, po której wejdziemy na szczyt
stoku. Czujemy się jak na tarasie widokowym, stąd kierujemy się za żółtymi strzałami namalowanymi na dębach i za
skrętem w lewo zejdziemy do drogi. Po bujnej roślinności wracamy na nowo do rzeczywistości ścieżek ciągnących się
po nieskończony horyzont. Po przejściu blisko posiadłości (obok) Val de la Rosa ( km 11,2 etapu) skręcamy w prawo
by iść długą prostą, która nas doprowadzi do przejścia przez szosę. Za nią obieramy ścieżkę, zbaczamy w lewo na
następnym skrzyżowaniu, a potem w prawo po minięciu domu wiejskiego. kolejna ścieżka bez końca przybliży nas do
pierwszych domów Faramontanos Tábara, moment, w którym docenia się prawdziwe znaczenie tej miejscowości.
Droga mija kościół San Martín, poświęcony w końcu XIII wieku i poniżej obok Centro Socio Cultural (refugio).
Zostawiamy Faramontanos obok boiska przechodzimy przez szosę ZA-123, gdzie nas oczekuje inna ścieżka, którą
idziemy przez ponad dwa kilometry, po czym skręcimy w lewo na skrzyżowaniu dróg. Przechodzimy przez strumyk
Molino i dwieście metrów przed dojściem do szosy obchodzimy ją w prawo. Później porzucamy ścieżkę ze względu
na drogę równoległą do ogrodzenia mijając posiadłość nazywaną La Cañada. Wkrótce dojedziemy do kościoła
romańskiego Santa María, przejdziemy N-631 i wchodzimy do Tábara.
Uwaga: Klucze od albergue w Tábara znajdują sie w Ratuszu, od poniedziałku do piątku 9.00 -14.00 godz. W kiosku,
który jest obok wieży kościelnej Santa María, w pozostałe dni. Ma je także policjant, który wpada do wieży kościelnej
Santa María, od wtorku do niedzieli 11.00 – 14.00 i 17.00 – 20.00 godz. By dojść do albergue trzeba wstąpić na rynek,
iść dalej ulicą Sol i Calvo Sotelo i skręcić w prawo w ulicę Camino Sotillo.
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Granja de Moreruela
do Faramontas de Tábara: 18,2 km

do

Santiago de Compostela: 367,7 km

Albergue pielgrzymów - schronisko miejskie: Av. Ángel de la Vega, 2; na prawo od szosy w kierunku Benavente; tel.
980 587 005/ Teleclub: 980 587 183; Opiekuje się Mª Dolores; klucz w barze; Całoroczne; Otwarte tak jak bar; trzeba
wyjść do godz. 8.00; brak kuchni; 10 miejsc w 2 salach; Cena 5 €
Warto zobaczyć: Moreruela powstała w XII w. na bazie jednego z ośrodków klasztornych, które tworzyły
się w czasach Alfonso III. Do końcu IX w., była jednym z najbardziej wyróżniających się średniowiecznych ośrodków
cysterskich w Hiszpanii. Miejscowość była ważnym miejscem odpoczynku pielgrzymów. Mnisi
z klasztoru towarzyszyli pielgrzymom podczas ich przeprawy przez rzekę la Esla.
Pozostałości klasztoru Santa María Moreruela w Granja Moreruela upływ czasu zniszczył klasztor, którego budowa
rozpoczęła się w XII w. i zakończyła się w XIII w. Ruiny klasztoru imponują swoją wielkością. Interesująca absyda
składająca się z trzech brył.
Kościół: Jego konstrukcja pochodzi z drugiej połowy XII w., część w nieskazitelnym stylu romańskim przechodzącym
w gotycki ostrołukowy. Najbardziej reprezentatywna i najlepiej zachowana jest wschodnia część
z absydą.

Faramontanos Tábara
do Tábara: 7,1 km

do Santiago de Compostela: 349,5 km

Refugio Centro Socio – Cultural – schronisko miejskie: c/ Cañada, s/n; Jeśli zamknięte pytać o Maribel w barze Boya
na Plaza Mayor. Tel. 980 595054; Całoroczne, 4 miejsca na łóżkach + materace; Cena gratis; Jest lodówka i kuchenka
na gaz.
Warto zwiedzić: Tablica Fundación Ramos de Castro, która znajduje się przed kościołem mówi tak o tej
miejscowości: “To miasteczko jest świadectwem ludzi odważnych, którzy pobudzeni ideałami, zostawili
bezpieczeństwo życiowe i hacjendy tam w górach by zaludniać tę ziemię…” ziemie Hiszpanii były opustoszałe tam,
gdzie toczone były bitwy między Maurami i chrześcijanami w czasach Rekonkwisty i zadanie ponownego ich
zaludnienia było jedną z konsekwencji wojny. Tak więc, słowo faramontanos pochodzi od foramontanos, ludzi, którzy
przybyli z północy Hiszpanii, by zamieszkać wyludnione regiony południowe i wprowadzili tu swoje zwyczaje życiowe
i tradycje.
Kościół San Martín: Był w swoich początkach kaplicą i po różnymi zmianach został poświęcony w końcu XIII wieku
przez biskupa Astorga, o czym mówi zapis na fasadzie z datą 24 listopada 1288. Na uwagę zasługują romańskie figury
Chrystusa znajdujące sie obok retabulum.

Tábara

@

do Bercianos de Valverde: 14,6 km

do

Santiago de Compostela: 342,4 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: c/Camino Sotillo s/n; Trochę za miastem; tel. 980 59 00 15;
www.aytotabara.com; Klucz w ratuszu poniedziałek- piątek w godz. 9-14; w pozostałe dni w tabaku lub barze obok
wieży; Także muzeum w wieży kościoła Santa Maria od wtorku do niedzieli 11-14 i 17-20; Całoroczne; 14 miejsc w
jednej sali; Cena gratis ale mile widziane donativo; Jest kuchnia z lodówką; Bardzo sympatyczne (Anka). Internet w
bibliotece 16.00-18.00.
Warto zobaczyć: Kościół Santa María: Kroniki mówią, że obecny kościół romański, zaliczony do Dziedzictwa
Historyczno Artystycznego w 1931 r., wznosi się na pozostałościach dawnego klasztoru mozarabskiego San Salvador,
w którym rozwinęła się szkoła kopistów i malarzy, którzy zrealizowali wiele manuskryptów o dużym znaczeniu.
Kościół był poświęcany w roku 1137 przez biskupa Roberto Astorga. Z tamtej epoki przetrwała wieża, mury boczne i
fasada. Wieża, na planie kwadratu z trzech brył, była zbudowana z łupków.
Kościół parafialny Asunción: Był zbudowany w połowie XVI wieku i był znany jako klasztor, ponieważ był miejscem
kultu zakonników Jerónimos i Dominikanów.
Pomnik na cześć León Felipe: W rynku jest pomnik poety León Felipe, pisarz pokolenia 27, który urodził się w tej
miejscowości regionu zamorana.
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Szkic trasy z Riego del Camino – Tabara z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c1.htm
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Tábara –Santa Croya de Tera

22,5 km

Poza jedną stromizną, etap z dobrym oznakowaniem i troską jaką nas otoczą właściciele albergue Domingo i Anita,
którzy prowadzą je w Santa Croya de Tera. Niemniej trzeba uważać na niezliczoną ilość skrzyżowań dróg. Ten labirynt
skrzyżowań i zmian kierunku doprowadzi nas do wrót doliny rzeki Tera w otoczeniu winnic i piwnic wina
wykopanych w ziemi. Od albergue Tábara są dwie alternatywy na rozpoczęcie etapu. Najkrótsza i łatwa- to
kontynuować za strzałkami, które prowadzą do szosy ZA-121 w kierunku do Pueblica Valverde. Mijając słupek
kilometrowy z liczbą 1 zostawiamy asfalt po lewej stronie by uchwycić szlak camino. Wybierając drugą alternatywę
idziemy do kościoła Santa María i wchodzimy na ścieżkę naprzeciw kościoła, która prowadzi ku linii wysokiego
napięcia. Dochodzi do skrzyżowania dróg skręca w lewo i dochodzi do szosy, po jej przejściu dołącza do poprzedniej
trasy. Idziemy do przodu po ścieżce wypatrując odległego elewatora (silosa), który osiągniemy na wzniesieniu po
kilku kilometrach. Trochę później, schodząc w dół, bierzemy ścieżkę bardziej wąską, i wkrótce wracamy na szersza
ścieżkę. Pokonamy strumyk Zamarrilla po cementowej kładce (8,7 km etapu). Dwa kilometry później przychodzimy
szereg skrzyżowań dobrze oznakowanych. Pierwsze w prawo, po małej chwilce w lewo i trzecie, akurat na wysokości
domu, po prawo. Kolejna zmiana kierunku doprowadzi nas do przejścia przez lokalną szosę by przybyć do Bercianos
Valverde. (Ja szedłem za strzałkami lokalną szosą ZA-120 przez Villanueva Las Peras, gdzie mamy bar i dalej obok
baru tą samą szosą do Santa Croya.) Zostawiamy kościół San Pelayo z boku i wchodzimy ulicą Mayor by skręcić w
lewo w ulicę Las Eras i wyjść z miejscowości. Po trzystu metrach przechodzimy rzekę Castrón, dopływ Tera, by
zboczyć z drogi po paru minutach w lewo i po tyluż, na wysokości plantacji topoli w prawo ( km 15,7 etapu). Z przodu
będziemy mogli zauważyć pierwszą bodegę (piwnicę wina), autentyczna wykopana sto na sto metrów i uformowana
z gliny. Kilka skrętów dalej doprowadza do stromego podejścia na stok obok kolejnych piwnic, przybywamy do
miejscowości Tomillar. Kontynuujemy dobry odcinek po ścieżce w otoczeniu gęstego lasu jara i dębów, która kończy
się przy kanale nawadniającym, za którym wejdziemy na asfalt ZA-P-1508, szosę, po której wchodzimy do Santa
Croya de Tera.
Albergue Casa Anita znajduje się na końcu Santa Croya de Tera w bliskim sąsiedztwie (500m) Santa Marta de Tera.
Można zakończyć dzień w tej miejscowości Santa Marta de Tera i nocować tam w albergue municypalnym.

Tábara

@

do Bercianos de Valverde: 14,6 km

do
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Bercianos Valverde
do Santa Croya de Tera: 7,9 km

do Santiago de Compostela: 327,8 km

Warto zwiedzić: Podobnie jak inne Bercianos, jak Aliste o del Real Camino, nazwa tej miejscowości daje do myślenia,
że zostało założone przez ludzi z okręgu Bierzo, którzy dotarli tu na południe w poszukiwaniu ziemi do zasiedlenia.
Kościół San Pelayo: Zasługuje na wzmiankę ze względu na chrzcielnicę, gotycką wyrzeźbioną w piaskowcu.

@

Santa Croya de Tera
do Santa Marta de Tera: 0,5 km

do Santiago de Compostela: 319,9 km

Refugio: Casa Anita – prywatne: c/ Santa Marta, 3 – na samym końcu miejscowości; tel. 980 645 244 / 615 37 78 17;
Otwarte z końcem lutego do końca października, w pozostałym okresie trzeba zadzwonić i zarezerwować miejsce. 38
miejsc (34 na łóżkach piętrowych, 4 normalne) w 2 salach (16+22); Cena 12 €; kolacja za 10 €; Internet; Pralka,
suszarka po 3 €. Można rezerwować. Opuścić trzeba do 8-mej. Mam wspaniałe wrażenia z gościny. Domingo zawiózł
nas samochodem do Santa Marta gdzie mogliśmy zwiedzić kościół, a potem zaprosił do swojej bodegi gdzie przy
winie spędziliśmy wieczór!
Warto zwiedzić: Jego dziedzictwo artystyczne nie zaćmiewa sąsiedniej Santa Marta de Tera, a na uwagę zasługuje
jedynie kościół. Jednak jest miejscowością większą, która ofiarowuje pielgrzymom prawie wszystkie usługi. W tym
miasteczku rolników, każda rodzina utrzymuje swoją własną piwnicę. Ziemia gliniasta pozwoliła na ich drążenie,
niegdyś główne źródło dochodów, obecnie są to miejsca spotkań. Jest miejscem, w którym zbierają się sąsiedzi.
Zachowały się w nich dawne urządzenia do tłoczenia.
Szkic trasy z Tabara do Santa Marta de Terra z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c2.htm
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27,5 km

Po 500 m. od wyjścia trzeba koniecznie zatrzymać się by odwiedzić kościół romański Santa Marta de Tera
gdzie znajduje się najstarsza rzeźba Santiago Pielgrzyma, symbol Camino Sanabrés albo Mozaraba. Potem trzeba
przejść las wzdłuż brzegu rzeki Tera do Calzadilla i Olleros de Tera, gdzie mamy dwie alternatywy, które łączą się przy
tamie Nuestra Señora de Agavanzal skąd camino prowadzi do Villar Farfón, pierwszego puebla okręgu Carballeda i do
mety dzisiejszego etapu Ríonegro del Puente.
Wychodząc z Santa Croya trzeba przejść szosą przez most na rzece Tera, która wypływa z Jeziora Sanabria i która
wpływa do Esla. Wchodzimy do Santa Marta de Tera, w tym romańskim kościele z XI wieku znajduje się symbol
Camino Sanabrés. Mowa o najstarszej rzeźbie, która przedstawia Santiago Pielgrzyma umieszczonej w jednej z
południowych fasad. Figura, z pastorałem i torbą, pokazuje dłoń w geście błogosławieństwa. Niepokoi swoją
pięknością i tajemnicą, która ją otacza. Odwiedziny tego miejsca są obowiązkowe! Potem trzeba cofnąć się by wejść
na trasę schodząc po wyasfaltowanej ścieżce.
Pierwszy fragment etapu przebiega w lesie wzdłuż brzegu Tera, wytyczony słupkami z figurą Santiago Pielgrzyma z
Santa Marta, który prowadzi nas przez kilka skrzyżowań, a także przekroczymy kilka strumyków. Idziemy mając rzekę
po naszej lewej ręce, krajobraz zmienia się w bardziej otwarty aż dochodzimy do szosy ( km 6,2 etapu).
Kontynuujemy szosą w lewo i przechodzimy rzekę Tera. Na jej brzegach zobaczymy huśtawki, ławki, stoły to miejsce
odpoczynku Strefa Rekreacji La Barca i jest bar. Po przejściu przez most zostawiamy szosę i wchodzimy na drogę w
prawo, którą idziemy dalej. Potem trzeba zagłębić się w lasek topoli, który nam wchodzi w drogę i doprowadzi do
szosy, tym razem do ZA-P-2547 (Uwaga! Odcinek słabo oznakowany! Iść zawsze prosto!). Słupek jacobeo wskazuje
nam kierunek i kontynuujemy szosą siedemset metrów by ją opuścić wchodząc na szlak w prawo. Po przejściu La
Ribera i kanału wchodzimy do Calzadilla Tera, miejscowość, przez którą prowadziła Vía Augusta, trakt rzymski numer
XVII Marszruty Antonino, który łączył miejscowości Braga i Astorga ( km 11,5 etapu). Jest tu bardzo miły i przyjazny
pielgrzymom sklepik (Anka)! Obok zburzonego kościoła trzeba skręcić w prawo, przejść kanał i iść naprzód
równolegle mając kanał po swojej prawej stronie przez prawie dwa kilometry, aż do osiągnięcia następnej
miejscowości: Olleros de Tera. Przy wejściu do miejscowości są dwie strzały, które wskazują kierunki odmienne. Nie
ma powodu do niepokoju ponieważ są to dwie alternatywy by kontynuować etap. Pierwsza (zalecana dla
rowerzystów) prowadzi od frontu, mijając kościół przechodzi przez Olleros by wejść na służbową szosę, która
prowadzi do tamy zbiornika wodnego Nuestra Señora de Agavanzal. Druga z nich skręca w prawo by przybyć do
szosy i drogi, która prowadzi do Sanktuarium Nuestra Señora de Agavanzal, gdzie szukamy ścieżki (wypada spytać się
kogoś kogo spotykamy) i przybywamy także do tamy, punktu, w którym łączą się obie opcje. Szedłem tym wariantem
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bez problemu od sanktuarium wąska ścieżka, końcówka pod górę między krzakami. Przybywamy do śluz zbiornika
wodnego, przechodzimy tamę i skręcamy w lewo by wejść na betonową drogę okrążającą zbiornik. Oddalamy się od
wody by wejść do Villar Farfón, Pueblo wchodzące w skład gminy Ríonegro del Puente, przez którą wchodzimy do
okręgu Carballeda (21,5 km etapu). Trasę przez tę słabo zaludnioną miejscowość z kościołem San Pedro. Po wyjścia
idziemy drogą, która przechodzi najpierw przez strefę otwartą a następnie powoli zagłębiamy się w otoczeniu
roślinności śródziemnomorskiej. Musimy stawić czoło niewielkiej nierówności terenu, wzgórzu 850 metrów n.p.m., z
którego już widać końcową Rio Negro. Po zejściu przechodzimy obok kilku hal i przekraczamy rzekę Negro po
betonowej kładce. Przejdziemy pod łukiem mostu N-525 (pierwsze spotkanie z tą szosą, która będzie nam
towarzyszyć aż do Santiago) i wchodzimy do Ríonegro del Puente prawie na wysokości albergue.

@

Santa Croya de Tera
do Santa Marta de Tera: 0,5 km

do Santiago de Compostela: 319,9 km

Santa Marta Tera
do Calzadilla Tera: 11,0 km

do Santiago de Compostela: 319,4 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: c/Iglesia 10; nowe, otwarte w czerwcu 2013 r.; tel. 980 64 90 50;
Nieczynne styczeń-luty ; 13 miejsc (12 na łóżkach piętrowych + 1); Cena 5 €; kuchnia dobrze wyposażona, lodówka,
pralka, suszarka; Zamykane o 22.00.
Warto zobaczyć: Kościół Santa Marta: Kościół z XI wieku, na planie krzyża łacińskiego i jednonawowy, jest jedną z
najstarszych świątyń romańskich w całej prowincji. Został zaliczony w 1931r do dziedzictwa historyczno –
artystycznego Hiszpanii. W południowej fasadzie czeka na nas rzeźba Santiago Pielgrzyma. Ze względu na jej zasługi
została symbolem Camino de Santiago Sanabrés nazywanym też Mozaraba.

Calzadilla de Tera
do Olleros de Tera: 2,2 km

do Santiago de Compostela: 308,4 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: na końcu c/ Tras Las Casas; Nie jest oznakowane! Klucz u Franciso
Ramos mieszka na calle Olleros 9; Całoroczne; 6 miejsc; Cena donativo; Brak kuchni.
Warto zobaczyć: Sama nazwa ją zdradza. Tu, gdzie znajduje się ta miejscowość w dolinie Valle del Tera był czas,
kiedy prowadził tędy trakt rzymski Vía Augusta, numer XVII Marszruty Antonino, który łączył portugalską Bragę z
hiszpańską Astorgą. W prowincji Zamora ta droga ma długość 60 kilometrów.
Zabytkowy kościół Santas Justa i Rufina: W stanie ruiny, stylowy romański i z dzwonnicą zewnętrzną. Jego
retabulum, barokowe odnowiono i w 1773, przeniesiono do nowego kościoła.

Olleros de Tera
do Vilar Farfón: 7,8 km

do Santiago de Compostela: 306,2 km

Albergue La Trucha – schronisko prywatne: Calle Las Fuente 44, przy barze o tej samej nazwie, tel. 980 64 47 67;
otwarte 15 marca 2013 r.; całoroczne, 6 miejsc na normalnych łóżkach, cena 5 €; otwarte tak jak bar, śniadanie i
obiad można zjeść w barze. Internet Wi-Fi w barze.
Warto zobaczyć: Sanktuarium Nuestra Señora de z Agavanzal: Świątynia wielkiej czci wśród sąsiednich miejscowości
Olleros, którzy przybywają tu tłumnie w druga sobota września. Sanktuarium było niedawno odnawiane i
sfinansowane przez stowarzyszenie Przyjaciół Camino de Santiago Kastylii i León.

Vilar Farfón
do Rionegro del Puente: 6,0 km

do Santiago de Compostela: 298,4 km

Albergue de pregrinos Rehoboth – schronisko prywatne: c/ Traversia de la Iglesia 25; tel. 647 297 390;
www.pilgrimmission.org; prowadzone przez małżeństwo Craig i Dorothea Wallace z dwójką synów; kupili
zrujnowany dom, odbudowali go, mieszkają tam i od 2011 r. prowadzą całoroczne albergue dla pielgrzymów; 4
miejsca, donativo, otwarte 11.00 - 21.00, jest kuchnia z lodówką. Greig opowie nam historię swojego życia i da
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świadectwo swojej wiary, wyposaży nas na drogę w odpowiednie fragmenty Pisma Świętego. W miejscowości nie ma
baru ani sklepu.- Alina z forum
Warto zobaczyć: Należy do gminy Rionegro del Puente i leży w pobliżu zbiornika wodnego Nuestra Señora de
Agavanzal. Jak podaje autor Eusebio Rodríguez Carrión: “Była założona w XVI wieku przez Doña Rosa Cifuentes i
Losada, potomka rodziny Losada, Panów Rionegro, a także Diego Losada, założyciela Caracas”.
Kościół San Pedro: Konstrukcja jednonawowa. Retabulum jest skierowane na obraz San Pedro, drzeworyt przeszło
dwustuletni. Jak także podaje Eusebio Rodríguez: “Zakładając że założenie Vilar Farfón było późniejsze niż w XVI
wieku, to bardzo możliwe, że dzisiejszy kościół jest powiększeniem pierwotnej kaplicy”.

Rionegro del Puente
do Mombuey

9,4 km

do Santiago de Compostela: 292,4 km

Albergue pielgrzymów Virgen de la Carballeda – schronisko miejskie: Dawny szpital pielgrzymów odnowiony w
2006; Przy szosie N-525 w pobliżu słupka kilometrowego „49 km”; tel. kontaktowy do Cofradía de los Falifos: 980 65
21 32, 980 65 20 84; Klucz w supermercado naprzeciw dziewczyna Emilia lub w Barze Central obok sanktuarium;
Zamykane o 23.00. Całoroczne; 32 miejsca w dwóch salach; Cena 7 €, jest kuchnia, pralka 2 € , suszarka 1 €; Ma
dobrą opinię! Jedliśmy w barze Palacio, dużo dobrego jedzenia. Sklepu zdaje się nie ma. Radosne dzwony w kościele
wyłączają po północy – Alina z Forum
Warto zobaczyć: Miasteczko rodzinne Diego Losada, założyciela Caracas, i usytuowane nad brzegiem rzeki Negro,
wpływającej do Tera. Ta miejscowość jest siedzibą władz gminy i należą do niej trzy inne ważne miejscowości: Santa
Eulalia del Río Negro, Valleluengo i Villar de Farfón. Wszystkie one tworzą okręg Carballeda, dawniej Sanabria, w
którym roślinność śródziemnomorska zaczyna się mieszać z gatunkami atlantyckimi, jak np. dąb, który jest herbem
gminy carballo w Galicji.
Dawny szpital albo Casa de la Virgen: Pierwszym budynkiem, który odwiedza pielgrzym wchodząc do Rionegro jest
nowoczesnym albergue, kiedyś szpital pielgrzymów, a później hostal.
Sanktuarium Virgen de la Carballeda: Własność Bractwa Cofradía de los Falifos, jest pochodzenia romańskiego i jej
wygląd zmieniał się w minionych wiekach nadając kształt obecny. Była powiększana w XIV i XV wieku i uzupełniona w
XVIII. Świątynia jest trzynawowa, wyróżnia się zewnątrz dzięki swojej wieży sillería wysokiej na ponad dwadzieścia
metrów. Proszę zwrócić uwagę na sklepienie. W środku znajduje się figura Najświętszej Panienki z Carballeda,
patronki okręgu i czczonej szczególnie podczas święta, które się odbywa tu w każdą trzecią niedzielę września,
oprócz
uroczystości
religijnych
odbywa
się
ważny
jarmark.
Film
z
uroczystości
https://www.youtube.com/watch?v=VmVN1rdFCO8 . Figura Santiago Pielgrzyma.
Bractwo Falifos: Rodowód tego bractwa nie jest bardzo jasny, dziś przyjmuje się że prawdopodobnie sięga X wieku.
W XIV wieku Papież Clemente VI udzielił mu Błogosławieństwa Apostolskiego i przyjął je pod swoją ochroną.
Początek dało zwykłe spotkanie burmistrzów i zakonników w celu ochrony kultu do Najświętszej Panienki i ułatwić
przejście pielgrzymom, którzy zmierzali do grobu apostoła. W swoich początkach przeznaczało pieniądze na budowę
mostów, a później pomieszczeń dla pielgrzymów i szpitali. Falifo, farrapo albo wulgarnie szmata jest słowem, które
wyznacza dziedzictwo, które pozostawiło cofrade dla braterstwa. Nazywa się tak dlatego że w dawnych czasach
oddawało się fant (zastaw), który później trzeba było wykupić.
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Szkic trasy z Santa Marta de Terra do Mombuey z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c2.htm
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40,5 km

Dzień maratoński, 40 km czyli 9-10 godz. w drodze, na której są 3 albergue, więc można etap podzielić na
części. Zostawiamy Carballeda by wejść na ziemię Dolnej Sanabria. Prosta sprawa iść naprzód coraz bardziej na
północ i odwiedzić po drodze jedenaście miejscowości. Naszą sprawność fizyczną sprawdzi topografia terenu. Duża
ilość albergues po drodze umożliwia podział etapu na 2 części. Ja spałem w San Salvador de Palazuelo.
Wychodzimy ulicą Vereda, tej samej, która jest tuż przy fasadzie bocznej albergue, kontynuujemy po niej do skrętu w
prawo obok ruin, które były szkołą. Tu wchodzimy na drogę oddaloną o sto metrów od szosy krajowej, żegnając
ostatnie domy Ríonegro del Puente by później przejść wiadukt nad A-52, drogą szybkiego ruchu, nazywaną Rías
Bajas. Po jej przejściu, skręcamy w lewo i idziemy równoległe do A-52 przez ponad kilometr, by oddalić się i przejść
szosę lokalną, która prowadzi do Santa Eulalia (3,6 km etapu). Przez otwarte pole kontynuujemy ścieżką, bardzo
dobrze oznaczoną drewnianymi słupkami, zawsze mając N-525, po lewej stronie. Po roślinności śródziemnomorskiej
poprzednich dni mamy bardziej atlantyckie takie jak dąb i tojo - krzew kolczasty o żółtych kwiatach wszechobecny w
Galicji. Ścieżka się kończy i zbliżamy się do N-525, a po minięciu stacji benzynowej i hostalu wchodzimy po niej do
Mombuey. Idziemy do kościoła Santa María, wyróżniającego się swą romańską wieżą o charakterze obronnym,
mijamy skrzyżowanie i asfaltową ścieżkę, po przekroczeniu drogi dojazdowej do szosy krajowej, wchodzimy na szlak
w otoczeniu dębów, którym idziemy przyległym poboczem (10 km) i który dwa kilometry później doprowadza nas do
wiaduktu nad drogą szybkiego ruchu. Za tym miejscem zaczynają się granitowe słupki kilometrowe z wyrytymi
muszlami, postawione przez urząd gminy Cernadilla. Ścieżką wytyczoną nimi przybywamy do Valdemerilla, małej
miejscowości gminy Cernadilla, w której zachowany jest kościół zadedykowany San Lorenzo. Wchodzimy do
miejscowości ulicą Príncipe de Asturias, a opuszczamy ją przez Plaza de la Constitución. Odcinek trzech kilometrów,
które dzieli Valdemerilla od Cernadilla nie przedstawia żadnej trudności, a więc po jego przejściu wchodzimy do
Cernadilla obok kaplicy Chrystusa, skręcamy w lewo i mijamy wkrótce barokowy kościół Purificación, który
zostawiamy po lewej stronie. Betonową ścieżką i trochę po asfalcie idziemy do San Salvador de Palazuelo, kolejnej
miejscowości gminy Cernadilla. Tu wita nas inna kaplica, a trochę dalej kościół Transfiguración. Jeśli jeszcze zdołamy
wspiąć się po jego zewnętrznych schodach na wieżę-dzwonnicę, to czeka nas nagroda - wspaniały widok. Po wyjścia z
Palazuelo idziemy szeroką ścieżką leśną, którą schodzimy i wspinamy się aż do przejścia przez szosę, za którą idziemy
drogą, która po sześciuset metrach staje się asfaltową i wchodzimy do Entrepeñas. Uwaga: obejście związane
budową drogi – Alina z Forum. Stąd do następnej miejscowości, Asturianos - połowy etapu, jest około czterdzieści
minut drogą, która nas doprowadza znów do przejścia, przez drogę szybkiego ruchu. W Asturianos wychodzimy na N525 na wysokości kościoła Matki Boskiej Carmen. Jeśli nie chcemy kontynuować przez środek miejscowości,
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ponieważ strzały prowadzą znów do szosy krajowej to możemy iść 400 m poboczem szosy i wejść na oznakowane
obejście, które jest po prawej stronie i ciągnie dalej inną drugorzędną drogą. Po tej ostatniej idziemy tylko sto
metrów i zostawiamy ją by wejść na drogę po lewej stronie, później wyasfaltowaną ścieżką a potem polną ścieżką i
wchodzimy do starej części Palacios de Sanabria (28,6 km etapu).
Po minięciu kaplicy i przejściu szosy trafimy na ścieżkę między małymi dębami albo melojos, miejsce idealne dla
saren, więc często możemy spotkać dużą ich liczbę. Ścieżka wyprowadzi nas za skrzyżowaniem dwóch szos, do
Remesal. Skąd obieramy kierunek do następnej miejscowości Otero de Sanabria, odległej o jakieś trzy kilometry
(przepiękna ścieżka w tunelu roślinności) i kolejny raz pokonujemy drogę szybkiego ruchu. Przejście przez to ostatnie
pueblo, prowadzi nas tradycyjnie obok kościoła, tym razem Santo Tomás Apóstol (udało mi się zobaczyć jego piękne
wnętrze –ołtarz, wspaniałe malowidła na suficie), wydłuża to drogę o prawie kilometr i doprowadzi do szosy do
Triufé (36,3 km etapu). Wychodzimy tutaj na asfalt i jeszcze raz przechodzimy drogę szybkiego ruchu i wychodzimy
na N-525. Idziemy sześćset metrów jej poboczem do ronda, na którym pokazana jest droga do Puebla Sanabria,
koniec maratonu tego dnia. Z daleka mamy wspaniały widok na górujący nad miastem zamek i kościół.

Rionegro del Puente
do Mombuey

9,4 km

do Santiago de Compostela: 292,4 km

@

Mombuey
do Valdemerilla: 4,5 km

do Santiago de Compostela: 283,0 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Calle La Iglesia; Klucz u Bonifacio Martín. Mieszka pod nr 9 na Calle La
Iglesia, naprzeciw albergue; Całoroczne; 8 (w tym 4 łóżka) miejsc w jednej sali; Cena donativo; Brak kuchni. Wymaga
odnowienia.
Warto zobaczyć: Miejscowość okręgu zamorana Carballeda, liczy ponad 400 mieszkańców i oferuje wiele usług.
Kościół parafialny Santa María: Świątynia jednonawowa na planie krzyża łacińskiego. Jego obecny wygląd wynika z
dużych zmian, których doświadczył w XVIII i XIX wieku. Wyróżnia się jego wieża. Jest basztą romańską XIII wieku, jej
wygląd świadczy o charakterze obronnym. Jest przypisywana zakonowi Templariuszy. Dwa boki wieży są zakończone
gzymsem arkad z kulami, kwiatami i ludzkimi postaciami.

Valdemerilla
do Cernadilla:

3,5 km

do Santiago de Compostela: 278,5 km

Warto zobaczyć: Podlega gminie Cernadilla. Przy wejścia, możemy przeczytać: “To miasteczko uosabia spokój i
wszystko co czyni w tym celu. Niewielu tu ich, a wielka ich ilość”.

Cernadilla
do San Salvador de Palazuelo: 1,9 km

do Santiago de Compostela:

275,0 km

Warto zobaczyć: Władze gminy przygotowały doskonale camino dla twojego przejścia i oznakowano ją słupkami z
granitu z wyrytymi muszlami.
Kościół parafialny Purificación: Konstrukcja XVII albo XVIII wieku. Barokowy ołtarz.

San Salvador de Palazuelo
do Asturianos: 6,2 km

do Santiago de Compostela: 273,1 km

Albergue de San Salvador de Palazuelo – schronisko miejskie: c/ Campanina, w dawnej szkole; Otwiera Herminio
Aparicio. Całoroczne; 4 miejsca; Cena gratis; Brak kuchni
Warto zobaczyć: Kościół Transfiguración: Jego dwie fasady są romańskie, z arkadami. Pozostałość jest z XVII i XIX
wieku, kiedy wzniesiono go na planie krzyża, ołtarz i kaplice.

Asturianos
do Remesal: 5,5 km

do Santiago de Compostela:
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Albergue de peregrinos de Nuestra Señora de la Asunción – schronisko miejskie: Obok obiektów sportowych na
końcu wsi; całoroczne, otwarte 14.00-22.30, gdy zamknięte pytać o klucz w barze, 10 miejsc z tego 4 na materacach,
cena 4 €; W barze menu del peregrino i Internet Wi-Fi. Przy obiekcie sportowym (strzelnica, więc trochę głośno) Miły
bar, brak kuchni. Można gdy zimno wypożyczyć za 1 € kołderkę. Malutkie alb. 6 osób.- Alina Forum.
Warto zobaczyć: Gmina okręgu Carballeda, który łączy miejscowości Cerezal Sanabria, Entrepeñas, Lagarejos
Carballeda, Rioconejos i Villar Pisones.
Matka Boska Carmen: Także nazywana kaplicą Carmen. Cechuje ją zewnętrzna prostota, wewnątrz ołtarze barokowe
z XVIII wieku. W jednym z nich znajduje się obraz, który przedstawia la Virgen de Guadalupe. Utrzymana w dobrym
stanie chrzcielnica barokowa.

Remesal
do Otero de Sanabria:

3,0 km

I do Santiago de Compostela: 261,4 km

Warto zobaczyć: W roku 1506, w kaplicy zlokalizowanej w tutejszej zagrodzie zamorano Fernando el Católico
(Ferdynad Katolicki) spotkał się z Felipem Pięknym by uzgodnić warunki małżeństwa Filipa z nominalną władczynią
Królestwa Kastylii, po śmiercią Isabel Katolickiej, Juana (Joanną I Kastylijską zwaną Joanną Szaloną).

Otero De Sanabria
do Puebla Sanabria: 6,5 km

do Santiago de Compostela:

258,4 km

Warto zobaczyć: Obok Remesal i Vime należy do gminy Palacios de Sanabria.
Parafia Santo Tomás Apóstol: Kościół na planie bazyliki trzynawowy, które przedstawia styl romański, neoklasyczny,
mudejar i barok. W XVIII wieku się zburzono dawną świątynię romańską, wzniesioną z kolei na innej poprzedniej, a
na niej wzniesiono obecną. Posiada renesansowe retabulum z drzewa polichromowanego o powierzchni 60 metrów
kwadratowych. Warto wejść do tego kościoła by podziwiać jego wnętrze!
Sanktuarium Nuestra Señora de los Remedios: Powstało jako prosta kaplica, być może także romańska i
współczesna kościołowi Santo Tomás Apóstol. Obecna świątynia jest potężną konstrukcją barokową trzynawową w
jej skład wchodzą dwie wieże z drugiej połowy XIX w. Jedna nich jest dziełem kamieniarzy z Astorgi, a druga
kamieniarzy galicyjskich.

Puebla Sanabria:
do Terroso: 9,7 km

do Santiago de Compostela:

251,9 km

Albergue pielgrzymów Casa Luz – schronisko prywatne: c/Padre Vicente Salgado, 14; www.alberguecasaluz.es; tel.
980620268 Antonio Castro. Czynne marzec – październik; 34 miejsca. Cena 10 € , śniadanie 2 €;Jest kuchnia bardzo
dobrze wyposażona. Pralka 3 € , suszarka 2 €. Komputer z dostępem do Internetu i Wi-Fi.
Warto zobaczyć: Umiejscowiona na cyplu rzek Tera i Castro to godne pozazdroszczenia pozycja strategiczna między
Kastylią, Galicją i Portugalią. Była zgłoszona jako Całokształt Historyczno Artystyczny do Dziedzictwa Kultury Hiszpanii
dzięki swojej tradycyjnej architekturze, domów z balkonami i bruku jej ulic.
Zamek (Puebla Sanabria): Był zbudowany z nakazu Pana Rodrigo Alonso Pimentel i Pani María Pacheco, IV Hrabiów
Benavente na początku XVI. Wzniesiony na sillería z granitu jest otoczony murem z wyróżniającą się basztą, znaną
popularnie jako “El Macho”.
Kościół Nuestra Señora del Azogue: Świątynia jednonawowa na planie krzyża łacińskiej zbudowana między końcu XII
i początkiem XIII wieku. W fasadzie zachodniej wyróżniają się figury romańskie ozdobione strojami średniowiecznymi
stanowiące kolumny.
Kaplica San Cayetano: Z XVIII wieku i zbudowana z nakazu rodziny Ossorio. Ołtarz główny ma retabulum barokowe z
dwoma kolumnami salomónicas bogato przyozdobione.
Dawny szpital pielgrzymów: Zlokalizowany w strefie murów obronnych był zbudowany z rozkazu Pimentel na
początku XVI wieku.
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28,5 km

Czasem szlakiem, czasem po N-525, idziemy naprzód przez gminę Cobreros do brzegu rzeki Castro w Terroso.
Potem przybędziemy do Requejo, punkt startu na przełęcz Padornelo, uwieńczone sześcioma długimi kilometrami
wspinania się. Stąd schodzimy do trzech miejscowości Alta Sanabria: Padornelo, Aciberos i Lubián.
Uwaga: Nocując w Casa Luz nie trzeba iść przez miasteczko (słabo oznakowane, góra - dół). Za mostem skręcamy w
prawo za drogowskazami do N-525. Szosa doprowadza nas do szosy N-525 i skręcamy w lewo i idziemy aż do słupka
km 91, za którym skręcamy na ścieżkę w prawo do Terroso - szlak dobrze oznakowany do Requejo. (nie dajmy się
wcześniej przy 89 km zwieść strzałka w prawo bo potem jest szukanie ścieżki i tak wracamy do N-525).Ten wariant
pozwala ominąć problemy z oznakowaniem na trasie tradycyjnej.
Z centrum historycznego Puebla Sanabria lub z części miasteczka usytuowanej po drugiej strony rzeki Tera, trzeba
wejść na szosę, która łączy się z N-525 ale nie przechodzimy rzeki Castro. Zostawiając kamienny most po prawej
stronie trzeba iść dalej wyasfaltowaną drogą o skąpym poboczu, aby po kilometrze i przed dojściem do drogowskazu
„Orense; Zamora”, pójść drogą, która bierze początek na lewo. Tutaj wita nas drewniana tablica z napisem “Camino
de Santiago. Bienvenidos al Ayuntamiento de Cobreros”. Droga schodzi do koryta rzeki Castro i prowadzi równolegle
do niej. Powtarzają się na zmianę odcinki wygodne z bardziej dokuczliwymi. Słupki oznakowania spełniają rolę
przewodnika na tym łatwym odcinku, po którym przybywamy w pobliże fabryki suchych betonów nazywaną
Peperrines (4 km).
Za fabryką wychodzimy na N-525 i idziemy nią mijając słupki kilometrowe 88 i 89. Przed słupkiem kilometrowym 90
na wysokości skrzyżowania do Santa Colomba schodzimy z szosy na lewą stronę by przejść strumyk. Idziemy tak
przez miejsce wydobycia kamieni i żwiru i wkrótce obok schronienia dla wędkarzy, dobre miejsce w którym można
schronić się w razie niepogody i by spróbować dobrego śniadania. Idziemy naprzód sześćset metrów obok rzeki i
zbaczamy o dziewięćdziesiąt stopni w prawo na ścieżkę wytyczoną przez pole. Niestety, złe oznakowanie w tym
punkcie może spowodować, że zrezygnujemy i poszukamy bezpiecznego towarzystwa szosy krajowej, usytuowanej
około sto metrów po naszej prawej stronie. Być może jest to lepsza opcja, ponieważ idziemy nią tylko pięćset
metrów i gdy miniemy słupek kilometrowy 91 porzucamy asfalt kontynuując w prawo w kierunku wskazanym przez
drewniany słupek. Zagłębiamy się na ścieżkę, która biegnie w lewo od drogi szybkiego ruchu i prowadzi do kościoła
Santiago (9 km etapu). Zostawiamy tę budowlę z tyłu i skręcamy w lewo by przejść szosę, wziąć skrót przez boisko i
wejść do Terroso. Przechodzimy to pueblo ulicą Cabecero i po wyjściu przechodzimy przez A-52 by iść dalej ścieżką
po lekkim wzniesieniu. Pilnując strzałek, bowiem skracają nam drogę, przybywamy na górę, gdzie żegna nas tablica
“Buen Camino”. Schodzimy przez las i podobnie jak na innym odcinku rzeki, gubią się wszystkie znaki. Należy wziąć
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jako odniesienie z lewej strony koryto rzeki, i po przejściu jej, będziemy przechodzić na nowo przez drogę szybkiego
ruchu by wejść do Requejo. Trzeba dojść do N-525, przejść ją i minąć kaplicę Czarnej Madonny (Najświętszej Panienki
z Guadalupe), za którą zagłębimy się w miasteczku (11.9 km etapu). Za ostatnimi domami idziemy asfaltową ścieżką,
która prowadzi do cmentarza. Po drodze mijamy taki ciekaw granitową tablicę z inskrypcją
skierowaną do pielgrzymów. Zdjęcie ze zbioru autora.
W tym miejscu zobaczymy dwie strzałki, jedna prowadzi nas dalej prosto drogą, która pnie sie w
górę, a drugą, wskazuje nam, żeby skręcić w prawo na szosę, która prowadzi do N-525. Pierwsza
prowadzi bardziej stromo do przełęczy Padornelo szlakiem, a druga po asfalcie N-525. Ta ostatnia
jest bardziej jednostajna ale bardziej łagodna i trochę krótsza. Jeśli ją wybieramy, skręcamy w
prawo i przybywamy po stu metrach do N-525. Wspinanie się zajmuje około siedmiu kilometrów i
obejmuje słupki kilometrowe od 95 do 101, po którym przejdziemy tunel długości 435 metrów by
uważać to za uwieńczenie trudu wejścia na przełęcz Padornelo (19,8 km etapu). Za tunelem, już
na zejściu wchodzimy na teren uważany jako Alta Sanabria. Oddalamy się od szosy by iść
cementową wiejska drogą, po której wchodzimy do Padornelo przechodząc niedaleko kościoła
Santa María de la Asunción.
Wariant 1: Za cmentarzem idziemy prosto ścieżką, mijamy po drodze po prawej stronie dom z
pasieką pszczół i idziemy cały czas przyjemną ścieżką wśród zieleni. Po ponad godzinie
dochodzimy do drogi utwardzonej i tu skręcamy w prawo. Po 20-30 min doprowadza nas do 2
silosów po lewej stronie i zabudowań z tablicą "agua Sierra Senabres". Mijamy je idąc dalej drogą i wkrótce
zobaczymy 2 wiadukty jeden z szosą N-525, drugi z drogą szybkiego ruchu, a szlak zbliża się do szosy N-525. Wariant
1 dalej prowadzi pod wiaduktami więc czeka nas zejście i wejście (podobno nie takie straszne). Proponuję wejść na
N-525 przed słupkiem 100 km i szosą przejść wiadukt i za słupkiem 101 km tunel i już jesteśmy w
Padronelo gdzie na prawo jest bar i zarazem sklep z gadatliwym ale sympatycznym barmanem
Jesus. Mnie przywitał taki widok. Dalej po lewej jest stacja benzynowa i restauracja.
Po krótkim zwiedzaniu wychodzimy na nowo do szosy krajowej, po której pozostawiamy za sobą
stację benzynową i hotel. Za półtora kilometra uważamy by wejść na drogę ZA-106, która
prowadzi do Hedroso i Lubián. Kontynuujemy teraz tą lokalną szosą słupek ze strzałką, który
kieruje nas w lewo i by zejść serpentynami do Aciberos (miałem tu duży kłopot, bo szedłem
strumieniem Leira dodatkowo pokonując ogrodzenia, być może pomyliłem ścieżki, Szosą ZA106 można dojść do
Aciberos schodząc z szosy w dół na lewo przy opuszczonych budynkach i tam poszukać szlaku). W tej miejscowości
trzeba odszukać wyjątkową drogę, która prowadzi do Lubián, trasa, która już istniała jako droga komunikacji między
obiema miejscowościami zanim powstały nowoczesne szosy. Wynagrodzi ona nam poprzednie odcinki asfaltu.
Prowadzi wąska ścieżką wśród zieleni. Wchodząc do Lubián napotkamy albergue, które mieści się w budynku o
dwóch kondygnacjach.

Puebla Sanabria:
do Terroso: 9,7 km

do Santiago de Compostela:

251,9 km

Terroso
do Requjo:

2,2 km

do Santiago de Compostela: 242,2 km

Warto zobaczyć: Należy do gminy Cobreros.
Kościół parafialny Santiago: Świątynia porticado o dachem z łupka i wystającym espadaña, na które można wspiąć
się po szerokich zewnętrznych kamiennych schodach. Prezbiterium z XVIII wieku.

Requejo:
do Aciberos: 12,8 km

do Santiago de Compostela: 240,0 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: W tym samym budynku co apteka ale wejście z drugiej strony (Anka);
Klucz w ratuszu lub w barze obok. Odnowione w 2010 r. Całoroczne; 20 miejsc w jednej sali; Cena 5 €; Brak kuchni.
tel. 980 62 24 31.
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Albergue Casa Cerviño – schronisko prywatne: Av. Juan Sesdedos 45; tel. 980 62 05 05, 686 024 213;
www.albergue-sanabria.com; całoroczne, otwarte 12-22; 20 miejsc na łóżkach piętrowych i dwie dwójki, cena 12 €,
komputer z dostępem do Internetu.
Hotel "Tu Casa" : tel. 980.62.24.20 / 980.62.24.68, posiłek za 6,50 €, pokój jedynka 12 €, dwójka 18 €.
Warto zobaczyć: Jak wiele innych miejscowości, budowa drogi szybkiego ruchu A-52 zmniejszyła istotnie jego źródła
wpływów. Jest położona u stóp przełęczy Padornelo i zachowuje doskonałe wzory ludowych budowli wykonanych w
kamieniu i drzewie. Mieszkania są podzielone na dwa piętra. Niegdyś przestrzeń dolna przeznaczona była dla bydła,
podczas gdy rodzina mieszkała na górnym piętrze.
Kaplica Matki Boskiej z Guadalupe: Konstrukcja barokowa w której fasadzie jest figura podobizna Matki Boskiej z
Guadalupe, ciemnoskórą Matka Boska, która posłużyła do zbratanie miejscowości Requejo i Rianxo (A Coruña), co
rok rewizytują się. W ołtarzu przechowuje się małą reprodukcję rzeźby Matki Boskiej z Rianxo.
Kościół parafialny Świętego Lorenzo: Ciekawie jest umiejscowiony że dominuje nad całą miejscowością. Oprócz
portyku wyróżnia się wieża.
Las Tejedelo: Masyw leśny wielkości 139 hektarów ukształtowany przez las mieszany dąb melojo (dąb iberyjski),
brzoza i utrzymana w dobrym stanie populacja cisa bardzo ważne dla całego Półwyspu Iberyjskiego. Zwiedzania
realizuje się po ścieżce długości ponad pięć kilometrów.

Aciberos
do Lubián: 3,8 km

do Santiago de Compostela:

227,2 km

Warto zobaczyć: Należy do gminy Lubián. Oba miasteczka łączą się dawną drogą, której używano zanim zaistniało
słowo asfalt. Stanowi ona fantastyczny koniec etapu.
Kaplica Santa Ana i kościół parafialny La Virgen Carmen: Kaplica jest barokowa, a kościół, usytuowany na krańcu
miasteczka i obok gęstych cisów, jest prostą budowlą której przedsionek jest używany jako cmentarz.

Lubián
do A Vilavella: 12,0 km

do Santiago de Compostela: 223,4 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: c/ San Sebastián, s/n przy Casa rural Irene; www.lubian.es;
Całoroczne; 16 miejsc -2 sale na 2 piętrach; Cena 3 €; Jest kuchnia. Obiad za 10 € jadłem w Casa Irene, blisko
albergue, ciekawe doświadczenie, a obiad obfity. Przesympatyczne schronisko (Anka). Internet w ayuntamiento.
W Farmacia pracuje Polka, mieszkańcy są z niej dumni, niestety nie poznałam ale wiem że ją lubią i zachwycają się jej
dziećmi - włosy blon (rubio) – Alina Forum. Andrzej słyszał wycie wilka, a więc żyją jeszcze w tej okolicy!
Warto zobaczyć: Camino Sanabrés żegna się z Kastylią i Zamora tę miejscowość Alta Sanabria oddziela od Orense
przełęcz A Canda. Mieszkańcy Lubián wyróżniają się tym, że organizują czyny społeczne. Rok w rok spotykają się w
przedostatni weekend sierpnia by zorganizować “Dzień Camino” i “Dzień Roweru”, w których uczestniczy większa
część miasteczka. Także, w sobotę poprzedzającą “Dzień Camino” organizuje się “Dzień Cortello”, wieczerza w środku
dawnej pułapki na wilki, gdzie degustuje się 100 kilogramów jagnięciny i gdzie przychodzi kilku opowiadaczy baśni,
którzy ożywiają ten wieczór swoimi opowieściami. Warto się wspiąć do tej kamiennej pułapki dla pięknych widoków
stamtąd!
Sanktuarium Tuiza: Budynek religijny w stylu barokowym zbudowany w 1764 z materiałów dawnej kaplicy z 1508.
Chroni w swoim wnętrzu rzeźbę Matki Boskiej de las Nieves (Śnieżną), patrona Alta Sanabria. To sanktuarium było
czczone przez żniwiarzy galicyjskich, którzy przed powrotem do swoich domów rodzinnych z Kastylii, przed
przejściem przełęczy A Canda, ofiarowywali Matce Boskiej swoje sierpy podczas modłów dziękczynnych. W roku
1994 zgłoszony do rejestru Pomników Kultury przez Władze Kastylii i Leon.
Cortello dwóch wilków:
Położone wysoko nad miasteczkiem, jest pułapką od wielu wieków, solidne, wysokie ogrodzenie kamienne o średnicy
30 metrów, gdzie zostawiano zwykle żywą kozę. Wilki skakały do niej przez ogrodzenie i były łapane, a później
ujarzmione i żywe były oprowadzane po miasteczku. Idzie się ścieżką za ayuntamiento.
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25 km

Kończymy etapy w Kastylii wspinając się na przełęcz A Canda, naturalną barierę, po przekroczeniu, której wejdziemy
do Galicji by odkryć nowy język, ludzi i pejzaże.
Wyjście z albergue Lubián nie przedstawia żadnej trudności. Trasa przez miasteczko jest doskonale oznaczona
żółtymi strzałami co pięćset metrów, oprócz tego, zaskakuje nas oryginalny kamień wyrzeźbiony przez Nicanor
Carballo, który wskazuje kierunek. Zostawiamy Lubián i zbaczamy z drogi by odwiedzić Sanktuarium Tuiza, do
którego przybywamy po przejściu mostu na rzece Tuela i przejściu pod A-52. Zostawiając Tuiza po lewej stronie
wspinamy się do wysokości miejsca odpoczynku, u podnóża drogi szybkiego ruchu. Jeśli warunki pogodowe są dobre
(wypada zapytać w Lubián) możemy iść szlakiem prowadzącym na przełęcz A Canda. Zejdziemy po asfaltowej ścieżce,
za którą wejdziemy na szlak, który prowadzi do przejścia przez strumyk Tuiza, punkt, od którego rozpoczynamy
wspinanie. Jest ono łatwiejsze niż pod Padronelo i prowadzi wspaniałą ścieżką w tunelu zieleni- przy dobrej pogodzie
to przyjemny wariant, od sanktuarium około 4,5 km. Na szczycie przed nami otwiera się widok na Galicję i odtąd
prowadzić nas będą słupki jacobeo, a pierwszy jest tam i pokazuje odległość do
katedry 246, 244. Obok pierwsza
rzeźba Nicanor Carballo. Jeśli
wybierzemy trasę szosą krajową
omijamy drogę szybkiego ruchu
przechodząc
wiadukt
i
wspinamy się po szlaku, który
doprowadza do szosy, która
prowadzi z Lubián. Po około 100
m trzeba zejść do N-525, w
kierunku do A Gudiña i zacząć
wspinanie się. Podobnie jak na Padornelo, wieńczymy A Canda po przejściu tunelu i
wchodzimy do prowincji Ourense.
Trzeba iść dalej schodząc po N-525 i wejść na odgałęzienie do miasteczka A Canda.
Dwieście metrów po przejściu pod drogą szybkiego ruchu zobaczymy kolejny
galicyjski słupek kilometrowy jacobeo, który informuje, że do Santiago zostało
244,071 km i doprowadzi nas do szlaku prowadzącego w dół (9,7 km). Przybędziemy
obok źródła z rzeźbą Carballo i przejdziemy pod torem kolejowym by iść dalej w dół,
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zawsze prosto, przejść strumyk Hortas i wejść do A Vilavella, miejscowość Concello A Mezquita. Strzała na drugiej
rzeźbie skieruje nas w lewo i schodzimy po drogą o dużej nierówności, która doprowadza do przejścia po mostku
przez strumyk, regueiro w języku galicyjskim, nosi nazwę Vega do Ponton. Kontynuujemy szlakiem, mijając obory i
kamienne murki po naszej prawej stronie. Szlak zwęża się biegnąc równolegle do biegu rzeki Abredo. Potem odcinek
pełen kamiennych kładek, których ominięcie wystawi na ciężką próbę nasz Gore-Tex (chodzi o obuwie). Później,
odcinek w otoczeniu kolczastych krzewów przybędziemy do kaplicy Nuestra Señora de Loreto, przed O Pereiro,
Concello A Mezquita (15,8 km). Przechodzimy główną ulicą i wychodzimy na szeroką ścieżkę, którą zostawiamy po
prawej stronie by wejść na kolejną ścieżkę, która bardzo szybko doprowadzi nas do przejścia po rzędzie kamieni do
innego dopływu rzeki Abredo. Szlak prowadzi dalej wznosząc się na zbocze wypełnione krzewami czystek i żeby po
wejściu na szczyt iść w dół do strumienia, który pokonujemy po kamiennej kładce. Skręcamy w lewo i sześćset
metrów później przybywamy do szosy, po której przejdziemy tory kolejowe. Dwieście metrów później zostawiamy
asfalt i idziemy ścieżką, po której przybędziemy do O Canizo, parafii Concello A Gudiña. Przechodzimy ją by wyjść do
N-525 i ciągniemy nią dalej by przybyć do góry O Canizo i przejść nad A-52. Sto metrów dalej łapiemy szlak po prawej
stronie, który zostawiamy na wysokości gmachu Czerwonego Krzyża, za którym trzymamy się innej ścieżki, żeby
ominąć asfalt N-525. Ale i tak kończymy na jej poboczu by wejść do A Gudiña. Do wejścia trzeba skierować się na
dojazd do Viana do Bolo / A Rua drogą OU-533 i po przejściu pod torami kolejowymi, skręcamy w prawo i
przybywamy do albergue.

Lubián
do A Vilavella: 12,0 km

do Santiago de Compostela: 223,4 km

A Vilavella
do O Pereiro: 3,8 km

do Santiago de Compostela: 211,4 km

Warto zobaczyć: A Vilavella jest drugim miasteczkiem orensano (od nazwy prowincji Orense), które przechodzi
Camino Sanabrés. Podobnie jak następna miejscowość, O Pereiro, należy do Concello A Mezquita. Jej kościół jest
poświęcony Santa María de la Cabeza. Ma dołączoną także kaplicę na planie krzyża ozdobioną espadaña (konstrukcja
architektoniczna – mur zakończony w kształcie trójkątnym często z wnęką na dzwon – rodzaj dzwonnicy) .

O Pereiro
do A Gudiña 9,2 km

do Santiago de Compostela: 207,6 km

bar hotel "Don Pepe", posiłek (9 € ) pokój simple 15 € i double 22 €; przy szosie N-525
Restaurant "Cazador", posiłek 10 € , pokój simple 10 € , double 15 €.
Warto zobaczyć: Są tu ciekawe wzory architektury ludowej. Poza kaplicą Loreto można odwiedzić kościół San Pedro.

A Gudiña
do Campobecorres: 20,0 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Calle Toural, s/n; opiekuje się woluntariusz z ochrony cywilnej, gdy
zamknięte dzwonić Tel. 696 82 07 22; Zamykane o 22.00; Całoroczne ; 24 miejsca w jednej sali na piętrze + 24
miejsca w budynku dawnej szkoły; Cena 6 €, jest kuchnia z lodówką i kuchenką.
Warto zobaczyć: Miejscowość przez którą przebiega N-525 i oddaje nam do dyspozycji swoje sklepy i bary. Ma dwa
kościoły barokowe, wzniesiony w 1619r i poświęcony Santa Martiño i San Pedro, bardziej nowożytny.
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Szkic trasy z Lubián do A Gudiña z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c2.htm
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34,5 km

Uwaga! Warto zabrać coś do jedzenia i picia! Przez20 km do Campobeceros nic nie dostaniemy!
Trasa tego etapu biegnie wyasfaltowaną dawną Verea Vella przez słabo zaludnione wioski, które żyją na wysokości
ponad tysiąc metrów n.p.m.
Wychodzimy z albergue by skręcić w lewo i przejść, podobnie jak wczoraj, pod
torami kolejowymi. Zamiast wyjść do N-525 skręcamy w prawo przez rúa Mayor i
kontynuujemy nią do praza Mayor, gdzie jest krzyż i słupek kilometrowy jacobeo z dwoma
muszlami. W lewo, to alternatywa dłuższa, proponuje nam iść dalej do Verín. W prawo,
krótsza, do Laza. Tu proponuję by pielgrzymkę kontynuować dalej tą ostatnią. Więc
idziemy w prawo przez rúa Cima, ulicą, która wychodzi na szosę. Jej trasa zbiega się z
dawną Verea Vella i którą zagłębimy się w Serra Seca. Etapy trasy alternatywnej przez
Verin po numerze etapu mają dodaną literę „a”.
Kontynuujemy szosą w prawo idąc poboczem kolejne trzy kilometry do pierwszej
miejscowości dzisiejszego dnia - A Venda do Espiño. Schodzimy z szosy by wejść do miejscowości lecz wracamy na
asfalt po wyjściu. Kolejne trzy kilometry jednostajnego pobocza doprowadzają nas do zmiany kierunku do A Venda
da Teresa, gdzie bardzo widoczne jest jej wyludnienie usytuowanej na wysokości ponad 1000 m n.p.m. miejscowości.
(7,8 km etapu). Zostawiamy za sobą ostatnie dachy z łupka i wychodzimy szlakiem, który po stu metrach łączy się z
szeroką ścieżką. Tu mamy pierwszy widok na Zalew As Portas, zbudowany w 1974 w wąwozie ukształtowanym przez
rzekę Camba. Ścieżka dochodzi do szosy, która nas doprowadzi do przejścia nad torami kolejowymi. Wchodzimy w
ten sposób do Concello Vilariño Conso, konkretnie do Venda da Capela. Po przejściu centrum idziemy w lewo ścieżką
pod górę, która kończy się ponownie na asfalcie, po 1,5 km dochodzimy do centrum opuszczonej miejscowości
Venda do Bolaño. Ciągniemy dalej szosą kolejne dwa i pół kilometra by porzucić ją dla szlaku, który prowadzi w górę
w lewo. Później zmienia się w ścieżkę, po której idziemy naprzód dopóki kamień kilometrowy jacobeo nas nie
pokrzepi by “rzucić się” zboczem w dół ścieżką przykrytą płytami z łupka (Uwaga! Podczas deszczu ślisko!), po
których schodzimy szybko do Campobecerros, miejscowość Concello Castrelo do Val i końcową Serra Seca. (20 etapu
km). Przechodzimy tę miejscowość, jedyną, która wydaje się z tego świata i gdzie możemy zaopatrzyć się w jedzenie i
picie, by dojść do skrzyżowania, na którym w lewo strzałki pokazują drogę do Verin, a prosto do Laza. Idziemy prosto
mijając drogowskaz „Portocamba 2,8” i słupek jacobeo. Po 3 kilometrach pod górę stajemy u wrót Portocamba,
kolejna wioska zniszczona przez cywilizację, gdzie egzystuje jeszcze niewielu, którzy nie zmienili trybu życia.
Porzucamy ten bastion przeszłości i dalej szosą przybywamy do drewnianego krzyża, gdzie rzeźba Carballo wskazuje,
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żeby iść polną drogą w lewo, a szosa prowadzi w prawo. Po pierwszym odcinku fałszywej równiny następuje
zdecydowane zejście w dół. W ciągu ponad trzech kilometrów nie zmienia się scenariusz i możemy korzystać ze
wspaniałych widoków na doliny. Przybywamy do wioski Asa Eiras, z Concello Laza, przechodzimy miejscowość i
wychodzimy na wysokości miejsca odpoczynkowego ze źródłem, stołami i drewnianymi ławkami. W tym punkcie
bierzemy jedyną możliwą opcję, szosę górską, po której schodzimy następne cztery i pół kilometra. Aż zobaczymy
słupek kilometrowy jacobeo (znak 163,139 do Santiago) i kontynuując według jego wskazania schodzimy ścieżką,
która doprowadzi nas do przejścia przez rzekę Cereixo. Przybywamy do szosy OU-112 by wejść do Laza. Trasa do
albergue, które znajduje się przy rúa do Toural, jest dobrze oznakowane i już w miejscowości jeszcze będziemy
musieli iść kolejny kilometr.
Zalew As Portas
Przechodząc wioskę A Venda da Tere zaczyna się spektakularny widok na zbiornik wodny As Portas, zbudowany w
1974 w wąwozie ukształtowanym przez rzekę Camba, wpływającą do rzeki Bibei, a ta z kolei do Sil, która wypływa z
pasma górskiego Sierra de San Mamede na 1480 m n.p.m.

A Gudiña
do Campobecorres: 20,0 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

Campobecerros
do Laza: 14,5 km

do Santiago de Compostela: 178,4 km

Casa "Muñez" – kwatery prywatne: tel. 988.30.54.21, jedynka 18 € , dwójka 24 €, posiłek 7.50 €.
Jedyna, miejscowość zamieszkała etapu, parafia i Concello (gmina) Castrelo do Val i wejścia do Parku Naturalnego O
Invernadeiro. Naturalny obszar, z urozmaiconą i dużą populację zwierząt i roślin, między innymi wilka wędrownego.

Laza
do Soutelo Verde : 4 km

do Santiago de Compostela: 163,9 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Rúa do Toural, s/n; www.laza.es.vg ; razem z koszarami wojskowymi,
opiekuje się ochrona cywilna; gdy zamknięte należy zgłosić się do biura (oficina de Protección Civil) tel. 988422112,
każdy dostaje swój klucz, który oddaje rano (Anka). Całoroczne; 28-34 miejsca w 4 salach; Cena 6 €, jest kuchnia;
Polecany Bar Picot.
Hotel "A Nosa" : tel. 988.42.20.61(pokój double 20 €, posiłek 8 €, ciepłe śniadanie 2 €.
Warto zobaczyć: Etap wchodzi w Concello Laza w miejscowości As Eiras. Concello (gmina) składa się, oprócz Laza, z
20 miejscowości rozmieszczonych między górami i doliną rzeki Támega, która wypływa w paśmie górskim Sierra de
San Mamede i która po podróży blisko 150 kilometrów wpada do Duero. Jeśli coś rzeczywiście cechuje Laza, to jego
mieszkańcy i ich centroido (popularna fiesta w Galicji) lub karnawał, jeden z najsławniejszych na Półwyspie Iberyjskim
i rok w rok wzbudza ciekawość z ludzi spoza Hiszpanii. Między różnymi postaciami karnawału wyróżnia się
bezspornie Peliqueiro, la Morena i Hormigas . Strój Peliqueiro jest kosztowny i składa się z maski z ozdobnym
grzebieniem, na której zazwyczaj jest narysowaną figura zwierzęcia, marynarkę, białą koszulę, szelki, pas, cencerros,
spodnie, czarne pończochy i buty.
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Szkic trasy z A Gudiña do Laza z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c3.htm
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37,0 km

Mapka i profil etapu opracowany na podstawie http://pl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=3315277
Alternatywna trasa camino, która zbliża nas do granicy portugalskiej i w Verin łączy się z wariantem Camino
Portugalskiego. Jest dłuższa od trasy tradycyjnej i prowadzi przez tereny położone niżej i nie
tak wyludnione. Osią szlaku jest szosa N-525 i autostrada A-52. Przy słupku jacobeo na
placu Mayor wybieramy kierunek w lewo na Verin. Do Santiago tym wariantem mamy
228,556 km czyli prawie 33 km więcej trasą tradycyjną przez Laza. Wybór należy do nas.
Z A Gudina wychodzimy szosą N-525 i za stacją benzynową szlak schodzi na równoległą
drogę i dalej na ścieżkę, która doprowadza do szosy. Praktycznie widać słupki i strzałki
wzdłuż szosy. I jeśli znaki wyraźnie nie kierują w obok od szosy należy się jej trzymać. Za
stacją benzynową po lewej stronie szosy szlak skręca w prawo i prowadzi do wioski Erosa,
drugi wariant to iść dalej szosą. Wspinamy się na Alto da Mesón de Erosa 895m.n.p.m. i po
prawo mamy słupek granitowy jacobeo z muszlą. Po kilkuset metrach w dół, przed
słupkiem km 139 tablica z pielgrzymem wskazuję skręcić w lewo na ścieżkę między młodymi sosnami. Szlak wraca do
szosy za słupkiem km 140. Po kilkuset metrach szosą, znów szlak skręca w lewo. Szlak od czasu do czasu
zbacza z szosy ale jest wyraźnie oznakowane, zwykle trochę skraca drogę lub prowadzi do niej równolegle.
Za słupkiem km 143 szlak prowadzi w prawo. Jesteśmy w gminie Riós. Po drodze mijamy skraj wioski San
Lourenzo de Penetes by wyjść na lokalną szosę OU-142. Szlak prowadzi pod wiaduktem i zbliża się do
wioski O Navallo skąd ścieżką równolegle do autostrady prowadzi do miejscowości Vendas da Barreira
(barokowa kaplica San Mauro, sklep, apteka, bary). Przy słupku km 149 szlak skręca w prawo na lokalną
drogę – drogowskaz PEDROSO. (Jeśli ktoś głodny to przy szosie N-525 obok stacji benzynowej jest
restauracja Bayona i piekarnia, słupek km 150 i miejscowość As Ferreiras.) Na skrzyżowaniu „T” skręcamy
w lewo i mijając zabudowania i biorąc zakręt w lewo idziemy lokalnymi szosami dalej do wioski A
Veguina, mijamy kolejne małe wioski Dómiz, Sarreus i Mirós (Mirones), a na rozgałęzieniach drogę
wskazują nam słupki jacobeo. Z tej wioski szlak prowadzi już ścieżką wspinając się na wysokość 900m.n.p.m. w
kierunku Fumaces. Tu mijamy cmentarz i idziemy do kościoła Santa María de Fumaces z ładną fasadą. Stąd szlak
prowadzi do szosy N-525 na skraju wioski i dalej szosą w prawo, do Verin jeszcze 10 km. Po kilkuset metrach, gdy
miniemy odgałęzienie w lewo prowadzące do A-52 i słupek km 158, tablica z pielgrzymem i za chwilę słupek jacobeo
198,422 kieruje nas na ścieżkę w lewo, która biegnie równolegle do szosy. Po kilkuset metrach wracamy na szosę.
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200m za słupkiem km 161 szlak znów skręca w lewo na ścieżkę. Teraz przez pewien czas idziemy równolegle do
szosy szeroką drogą szutrową i gdzieś między słupkiem km 164 a km 165 wracamy na szosę mijając po chwili stację
benzynową, po prawej stronie szosy. Po kilkuset metrach mijamy tablicę z nazwą „VERIN” i jesteśmy na mecie etapu.
Niestety brak oznakowania w mieście. Idziemy cały czas prosto główną ulicą miasta, która biegnie N-525 i pod koniec
miasta 100m za mostem po prawej stronie przy Avenida San Lazaro mieści się informacja turystyczna ze znaczkiem
muszli, więc można mieć nadzieję na uzyskanie informacji. W tym samym budynku mieści się również albergue!
Naprzeciw jest kaplica San Lazaro.

A Gudiña
do Navallo: 15,6 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

do Santiago de Compostela:

198,4 km

do Santiago de Compostela:

200 km

do Santiago de Compostela:

195 km

Navallo
do Venda da Barreira: 2,3 km

Venda Da Barreira
do Veiguina 2,4 km

Veiguina
do Mirós: 4,6 km

Mirós
do Fumaces: 3,7 km

Fumaces
do Verin: 10,9 km

Verin
do Albarellos: 5 km

Albergue de Verin – schronisko miejskie: c/ Barrio de San Lázaro 30; mieści się w historycznej "Casa do Asistente"
nazywanej "Casa do Escudo" tel. 988411614; http://turismoverin.isum.centromultimedia.net/ilive/; Całoroczne, 26
miejsc; cena 6 €; otwarte 10.00– 21.45. Jest lodówka i kuchenka mikrofalowa. Internet Wi-Fi. W mieście wiele
sklepów, restauracji i barów, a także możliwość noclegu w pensión czy hotelu.
Albergue De Pereginos (Monterrei) - Odnowiony dawny szpital dla Pielgrzymów ( Hospital de Peregrinos). Mieści się
w Castelo de Monterrei (Monterrei) – tel. 988418002; Miejsc 20; Cena ?
Warto zobaczyć: Castelo de Monterrei wzniesiony w XII w. przez Alfonso Enriquez, wnuka Alfonso VI. Był siedzibą
rodową rodów Ulloa, Zúñiga, Viedma, Fonseca, Acevedo y Duques de Alba. W skład kompleksu zamku wchodziły
mury obronne z 2 wieżami, pałac renesansowy, szpital dla pielgrzymów i kościół gotycki Santa Maria (pierwszy w
Galicji mszał z 1492 r. nazywany Mszał z Monterrei, który znajdował się w tym kościele znajduje się obecnie w
katedrze w Ourense). Castillo można zwiedzać.
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Viladerrei 21 km

Mapka i profil etapu opracowany na podstawie http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4425797
Wychodzimy ze schroniska, a tu brak oznakowania. Jeśli nie uzyskacie konkretnych informacji w Turismo to
proponuję kontynuować szosą N-525. Mijamy miejscowość Pazos, która prawie łączy się z Verin. Kolejna
miejscowość to Albarellos gdzie za słupkiem km 171 mijamy znak informacji o camino, dochodzimy do ronda gdzie
kolejny znak kieruje nas w lewo do miasteczka. Przechodzimy całe Alberellos i przecinamy N-525 i kierujemy się
lokalną drogą w kierunku „Infesta”, która biegnie początkowo równolegle do N-525, a później oddala się od szosy. Po
jakimś czasie wraca do N-525 by za słupkiem km 177 skręcić w lewo na lokalną drogę w kierunku A-52, drogowskaz
„Cualedero”. Po 500m szlak skręca w prawo na polną drogę (uwaga słupek jacobeo jest nieco oddalony od szosy i
łatwo przeoczyć ten skręt). Idziemy do miejscowości Rebordondo. Dalej szlak prowadzi ścieżką lub lokalną drogą do
Penaverde. Dochodzi do lokalnej szosy OU-1019 i skręca w lewo i szosą przechodzi nad A-52. Strzałka prowadzi do
wsi w prawo, szlak przecina wieś, po lewo mamy miejscowy kościół jako punkt orientacyjny. Dalej idziemy ścieżką,
która może być podmokła. Po prawo mamy A-52 i w końcu ścieżka przeprowadza nas pod A-52 i kieruje się w lewo
do celu etapu Viladerrei gdzie kluczy między domami, po prawej stronie mamy kościół i plac zabaw dla dzieci
dochodzi do szosy N-525. Za wsią mamy słupek km 185 szosy N-525. Do schroniska trzeba cofnąć się 200 m.
Budynek z kamienia po prawej stronie szosy N-525.

Verin
do Albarellos: 5 km

do Santiago de Compostela:

195 km

Albarellos
do A Ponte: 5,5 km

do Santiago de Compostela: 190 km

A Ponte
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do Santiago de Compostela: 184,5 km

Pena Verde
do Villaderrei: 5 km

do Santiago de Compostela: 175 km

Villaderrei
do Albarellos: 5 km

do Santiago de Compostela: 170 km

Albergue de Peregrinos – schronisko miejskie: c/Vicente Risco 69 (szosa N-525); tel. 657154320 / 988445000;
Całoroczne, oddane do użytku w 2012 r. w budynku w którym była apteka (farmacia); 30 miejsc w 3 pokojach; cena 6
€ , czynne 13.00 – 21.00. Jest lodówka. W restauracji Cesar można zjeść ciepły posiłek, a w barze Calahora zjeść
kanapki.
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Allariz

36 km

Mapki etapu opracowane na podstawie http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4425810

Z albergue wychodzimy na N-525 i idziemy ok. 2 km
do kolejnej miejscowości Trasmirás. Tu mamy stację
benzynową, sklepy i bar. Pod koniec miejscowości, z
bankiem Santander po lewo i cafeteria po prawo, a
przed kościółkiem Virxe da Gracia, szlak skręca w lewo
w Rua Nova – lokalna szosa OU-1106 w kierunku
Chamusiños(tablica z pielgrzymem i słupek jacobeo).
Przed wiaduktem nad A-52 szlak skręca w prawo na
polną drogę przez pola, w czasie deszczu może być
grząsko. Po ok. 2,5 km dochodzimy do lokalnej szosy i
skręcamy w lewo i przechodzimy pod A-52 i idziemy
do słupka jacobeo 161,394, który nakazuje skręcić w
prawo na kolejną polną drogę, na jej końcu już
asfaltowa, dalej kieruje słupek jacobeo 158,325 do
wsi Zos. Trochę kluczymy po wsi by ją opuścić tak jak
prowadzą nas strzałki. Szlak prowadzi coraz bliżej do
szosy N-525, aż w końcu ją przecina (na prawo
widzimy budynek z napisem Patatas Paz) i zaraz
skręca w lewo równolegle do szosy. Szlak oddala się
od szosy, przechodzi pod A-52 i przecina lokalną szosę
OU-1106 wchodząc do wsi Boado, w której znajduje
się piękny romański kościół San Pedro z Boado. Z
Boado kierujemy się w lewo w stronę A-52,
przechodzimy pod nią i znów przecinamy N-525 i dalej
między budynkami na drogą kieruje słupek jacobeo.
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Dochodzimy do rzeki Limia i idziemy w prawo wzdłuż rzeki. Tak wchodzimy do Xinza de Limia. To miasteczko ze
sklepami i barami, a także romańskim kościołem Santa Maria. Miasto jest znane w całej Galicji ze swoich
uroczystości karnawałowych. Gdy dochodzimy do mostu skręcamy w prawo i zaraz w lewo w Rua Rosalia de Castro.
Ulica doprowadzi nas do N-525 i skręcamy w lewo. Gdy miniemy dworzec autobusowy dojdziemy do ronda i
kierujemy się w lewo na lokalną szosę OU-531 –drogowskaz „Vilar de Santos i Celanova”. Kilkadziesiąt metrów od
ronda słupek jacobeo 149,708 utwierdza nas, że jesteśmy na szlaku. Idziemy przez miasto, przez kolejne ronda
idziemy prosto i poboczem szosy dochodzimy do wsi Vilariño das Poldras. Już we wsi tablica z pielgrzymem nakazuje
skręcić w lewo w wąską drogę asfaltową, a słupek jacobeo 144,708 potwierdza kierunek. Mijamy kościół i
dochodzimy do lokalnej szosy OU-1116 i skręcamy w prawo. Szosa doprowadza do miejscowości O Couso gdzie
spotkamy bar - sklep As Fontes, cały czas szosą zostawiamy wieś i dochodzimy do Sandias i szosy N-525. 100m przed
szosą po lewej stronie mamy albergue nowy budynek obok boiska sportowego. Jeśli nie zostajemy tu na noc to
idziemy dalej w lewo poboczem szosy N-525, do celu mamy jeszcze 12 km. Mijamy restaurację Novaíño słynącą z
domowego jedzenia. Dalej miejscowość Piñeira de Arcos i gdy miniemy mostek na strumieniu Piñeira skręcamy w
lewo w kierunku Coedo (słupek jacobeo i tablica z pielgrzymem). Idziemy lokalną szosą asfaltową około 1,7 km aż
kolejny słupek jacobeo skieruje nas w prawo na polną drogę. Tak więc omija nas piękny kościół Santiago de Coedo,
który jest we wsi, którą szlak omija. Szlak po ok. 1,5 km doprowadzi wsi Torneiros, a na jej końcu słupek jacobeo
134,985 wskaże nam dalszą drogę. Dojdziemy do lokalnej szosy w którą skręcimy w prawo i musimy uważać na
słupek jacobeo 133,933, który kieruje nas na ścieżkę ginącą w zielonej gęstwinie. Ścieżka ta doprowadza nas do
malutkiej wsi San Salvador. Ze wsi wychodzimy drogą, która zmienia się w Polą i doprowadza do lokalnej szosy, gdzie
słupek jacobeo nakazuje skręcić na szosę w lewo, wkrótce dochodzimy do pierwszych zabudowań Paiocordeiro.
Opuszczając wieś już w oddali widać Allariz, dochodzimy do skrzyżowania, które pokonujemy na wprost i dalej wąską
ulicą na kolejnym skrzyżowaniu na wprost w Rua as Laxas , dochodzimy do Rua Emilia Pardo Bazan. Jeśli mamy
zamiar iść do albergue to skręcamy w prawo w ulicę Bazan. Na drugim skrzyżowaniu zobaczymy na lewo kościół
Santiago więc idziemy do kościoła, za nim jest albergue w Allariz. Jeśli idziemy dalej do Ourense to kierujemy się
prosto w Rua Hospital.

Viladerrei
do Xinzo de Limia: 16 km

do Santiago de Compostela: 170 km

Xinzo de Limia
do Sandias: 8 km

do Santiago de Compostela: 154 km

Warto zobaczyć: Kościół Santa Mariña znany jako Igrexa Vella, który mimo licznych zdarzeń w przeszłości zachował
wieżę Torre de A Pena XIII w. także nazywaną castillo de A Porteliña z racji swych funkcji obronnych.
Sandias
do Allariz: 12 km

do Santiago de Compostela: 146 km

Albergue de Sandias – schronisko miejskie:: Estrada de Couso, obok boiska sportowego przy szosie z Couso, blisko
N-525, przy trasie camino; Tel. 988465001; całoroczne, czynne 13.00 - 22.00, 24 miejsca w 3 pokojach, cena 6 €,
jest lodówka.
Allariz
do Ourense: 22 km

do Santiago de Compostela: 134 km

Albergue del Monasteiro Santa Clara – schronisko zakonne: Campo de Barreira 14 –obok kościoła Santiago. Mieści
się
w
dawnym
klasztorze
Santa
Clara
z
XIII
w.
tel.
606614779/988440702;
http://www.caminoallariz.com/web/noticias/inauguracion-del-albergue-peregrinos-allariz. Inauguracja w 2010 r.,
całoroczne, 19 miejsc w 2 pokojach, cena 6 € , jest kuchnia z kuchenką mikrofalową i lodówką, pralka.
Warto zobaczyć: Convento Santa Clara ufundowane w 1268 r. przez Violante, żonę króla Alfonso X. Kościół Santiago
z 1119 r. z zachowanym oryginalnym charakterem romańskim. Kościół San Pedro romańska budowla z końca XII w. i
Strona 32 / 58

Camino de Santiago
Camino Sanabrés ::

01.2014 r.

Maciej R.

kościół Santa Maria też z tamtej epoki służący Zakonowi Rycerzy Maltańskich. Można też znaleźć pozostałości po
kolonii żydowskiej z okresu średniowiecza. Koniecznie trzeba przejść przez średniowieczny most na rzece Arnoia z XII
w., ucierpiał podczas powodzi w XVI w., odbudowany przez Zakon Rycerzy Maltańskich dawał dostęp do jednej
bramy w murach miasta. Nad rzeką znajduje się park etnograficzny z budynkami, które służyły do przetwórstwa
zboża i lnu a także garbowania skór. Warte odwiedzenia jest Museo do Xoguete de Allariz ufundowane w 1994r
przez mieszkańca Alberto Oro, który podarował 800 zabawek z różnych epok. Zbiór ten jest ciągle powiększany
darami zwiedzających. Ciekawą propozycją jest w okresie od maja do października Międzynarodowy Festiwal
Ogrodów Kwiatowych nad brzegiem rzeki Arnoia. Święto patrona miasta Św. Bieito obchodzone jest weekend w
okolicy 11 lipca. Miasto szczyci się tradycją targów od początku XII w., które obecnie organizowane są 1 i 15 czerwca
na ulicy Campo Barreira.
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Ourense

22 km

Opuszczając albergue wracamy ulicą Rua Emilia Pardo Bazan by wrócić na szlak camino i skręcamy w prawo
Rua Hospital. Następnie w drugą w lewo Rua Castelao i chwilę później w pierwszą w prawo i wyjść na plac przed
kościołem San Lorenzo. Dalej po schodach z lewej strony kościoła i skręcić w lewo w Rua Vilanova, wąska ulica, która
zaprowadzi nas do Mostu Vilanova, mijając po drodze tradycyjny krzyż pielgrzymi, cmentarz. Przechodzimy stary
kamienny most i dalej prosto asfaltową drogą z towarzyszącym jej po lewo murkiem z kamieni opuszczamy miasto.
Na rozwidleniu napotykamy słupek
jacobeo z wyłupaną muszlą, który kieruje
nas lekko w prawo. Maszerujemy wąską
asfaltową drogą w otoczeniu zieleni i
dochodzimy do szosy N-525, przecinamy
ją na wprost a drogowskaz wskazuje „STA.
MARINA DE AUGAS SANTAS”. Mijamy
jakieś hale i chodnikiem lokalnej drogi OU0101 idziemy dalej przechodząc pod A-52 i
zaraz w lewo (słupek) i w prawo wąską
drogą asfaltową między budynkami wsi
Roiriz równolegle do szosy, którą szliśmy.
Po kilkuset metrach wracamy na lokalną
szosę i kawałek dalej skręcamy w prawo
przy placu zabaw i idziemy dalej kolejną
wąską drogą, która zaprowadzi nas do
kolejnej wsi Rubias, a następna wieś to
Turzas. Tu zmieniamy kierunek w lewo i
wracamy na nowo do szosy OU-0101
skręcamy w prawo i zaraz w lewo obok
krzyża pielgrzymiego i słupek jacobeo
wprowadza nas na ścieżkę, która
doprowadza znów do szosy i skręcamy w
lewo. Dalej szosą mijając pierwsze
rozgałęzienie, na drugim słupek jacobeo
sprowadza nas z szosy w prawo na wąską
cementową drogę, która zaprowadzi nas
do wsi Abeledo i dalej aż doprowadzi nas
do lokalnej szosy. Tu skręcamy w prawo
(słupek jacobeo) i dochodzimy do
zabudowań Pereiras. Na skrzyżowaniu z
kolejną szosą skręcamy w lewo (słupek
jacobeo i drogowskaz
„POLIGONO
OURENSE”). Idziemy chodnikiem szosy.
Mijamy stację benzynową, przechodzimy
tunelem pod torami, mijamy zabudowania
Castelana i dochodzimy do ronda, na jego
środku znana nam rzeźba Carballo
wskazuje iść dalej lewą jezdnią z dwóch prowadzących prosto. Prowadzi nas ona między halami, a na jej końcu
skręcamy w lewo. Jesteśmy w strefie przemysłowej Ourense. Na rondzie z drzewem oliwnym pośrodku skręcamy w
prawo. Jesteśmy w Reboredo. Tu na rozwidleniu rzeźba Carballo wskazuje na mniejszą ulicę po prawo. W tym
miejscu (może nieco wcześniej) łączy się trasa tradycyjna z trasą przez Verin. Dochodzimy do szosy OU-105 i
skręcamy w prawo. Po ok. 150m przed rozwidleniem schodzimy w lewo na wąską drogę, która ponownie doprowadzi
do szosy OU-105, skręcamy w prawo, przechodzimy rondo na wprost, tunelem pod torami, zakręt w prawo i znów
schodzimy z szosy kierując się w lewo brązowy drogowskaz „SEIXALBO” wąziutką ulicą. W końcu strzałka na murze
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kieruje nas w lewo. Mijamy salon samochodowy Peugeot i wracamy do szosy OU-105. Przechodzimy na wprost
rondo i jesteśmy na ulicy AV. Zamora w Ourense. Na kolejnym rondzie, jeśli idziemy do albergue to wybieramy ulicę
prawą z dwóch biegnących na wprost, która przechodzi w ulicę Peña Trevinca, gdy miniemy po lewo mur z
kolorowymi obrazkami, po 100m dojdziemy do Colexio Santa Teresa też po lewo. Naprzeciw szkoły po drugiej stronie
ulicy jest albergue usytuowane w dawnym klasztorze San Francisco, położonym bezpośrednio z ogromnym
cmentarzem.
Mapka etapu i profil opracowane na podstawie http://pt.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=4425810
Allariz
do Ourense: 22 km

do Santiago de Compostela: 134 km

Ourense

@

do Talamancos 12,3 km

do Santiago de Compostela: 109,0 km

Albergue pielgrzymów - były klasztor San Francisco – schronisko miejskie: tel. 988 23 89 48, www.ourense.es,
prawie naprzeciw katedry; prowadzą woluntariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Camino de Santiago; Otwarte od
12.30 – 22.00; Całoroczne; 36 miejsc w 2 salach + 4 miejsca dla inwalidów w oddzielnej sali; cena 6 €; Jest kuchnia;
Internet Wi-Fi. Widok z okna nastraja refleksyjnie - praktycznie jesteśmy na cmentarzu!- Alina Forum
Dalej do Santiago korzystamy z opisu trasy tradycyjnej od etapu 10 z Ourense do Cea.
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32,7 km

Dzisiejszy etap zmierzy nasze siły wejściem na górę da Travesa, za którą zawitamy do Alberguería i na Monte
Talariño, wysokim szczycie. Zejście zbliża nas do Vilar de Barrio i do mnóstwa parafii, gdzie pejzaż i klimat sprzyja
rolnictwu. Uwaga! Często wchodząc do wiosek nie wiemy, w której jesteśmy co utrudnia orientację.
Z albergue, na rúa do Toural, schodzimy do uliczki obok kościoła San Xoan i wyjdziemy na praza da Picota by przejść
ulicą, która nas doprowadzi obok krzyża do szosy OU-113 (na mapie Google to OU-110). Zaczynamy po niej, by po
ośmiuset metrach, na dojeździe do Vilamea, pójść w prawo (iść prosto po 100m szlak wraca na szosę!) do przejścia
na rzece Támega, absurdalny objazd, po którym wracamy na szosę. Przybywamy po niej do pierwszej miejscowości:
Soutelo Verde, do której wchodzimy zostawiając szosę dla drogi równoległej. W miejscowości uwaga na znak z
napisem “Granada 888”. Przechodzimy miejscowość i wychodzimy na nowo do szosy by zostawić ją schodząc w
prawo na szeroki szlak między terenami rolniczymi, który prowadzi do
Tamicelas. (6,9 km etapu).We wsi idziemy jej lewym skrajem i dalej
polną drogą. Przybywamy do kapliczki, miejsce w którym skręcamy w
lewo i nabieramy powietrza, by zacząć wspinanie się po betonowej
ścieżce, która szybko zmienia się w dywan utkany z igieł sosnowych w
lesie sosnowym. Za pierwszym skrzyżowaniem zaczyna się
najtrudniejszy odcinek i szybko zyskujemy wysokość na stromym stoku
góry da Travesa. Jest to najtrudniejszy odcinek na Camino Fonseca
nazywany też „Drogą Krzyżową”! Stromość terenu jest stała przez
półtora kilometra ale potem trochę się zmniejsza. Wchodzenie pod
górę staje się wystarczająco długie w końcowej części, gdzie widzimy
na dole na lewo, linię szosy, którą zostawiliśmy w Soutelo. Osiągamy
szczyt (11 km etapu) i wychodzimy na szosę OU-113, jeszcze trochę szosą i wchodzimy do Alberguería. Tu rządzi Luis
Sandes w barze Rincón del Peregrino ozdobionym muszlami we wszystkich jego zakątkach, na których każdy
pielgrzym składa swój podpis. Ty też jeśli wejdziesz do baru otrzymasz swoją muszlę, na której wypisujesz swoje imię,
datę i kraj (zdjęcie ze zbioru autora). Od 2013 r. działa tu również albergue. Wychodzimy z miasteczka na wygodny
trawiasty szlak, chociaż pewnie zalany wodą, i po długim kilometrze przechodzimy szosę by iść po niej kawałek i
przeciąć OU-113, i wejść na nowo na szlak, który prowadzi do drewnianego krzyża umiejscowionego na szczycie na
wysokości 970 metrów n.p.m., najwyższy punkt tego dnia. Słupek kilometrowy jacobeo pokazuje nam iść w lewo i
zejść do szosy OU-113, bez pobocza. Wrócimy do niej by wkrótce znów ją opuścić w lewo rozpocząć schodzenie do
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Vilar de Barrio ( km 22,5 etapu). Przechodzimy miasteczko wracamy na szosę- główną ulicę, na rondzie w lewo i
mijamy bar Millenium, kościół San Pedro Fiz, na skrzyżowaniu prosto i wspinamy się pod górę wąską ulicą prowadzą nas strzałki na słupach i murkach. Kontynuujemy lokalną szosą w kierunku Bóveda, do której dojdziemy po
półtora kilometra. Czeka nas wyraźna zmiana krajobrazu. Spotykamy zapomniane wioski górskie, słabo zaludnione, z
architekturą chłopską, i przystosowane do prac rolniczych. Tu natrafiamy także na pierwsze spichlerze typowe dla
Galicji. Przechodzimy Bóveda i bezpośredniego do Vilar Gomareite, kolejną parafię Vilar Barrio. Wychodzimy na
asfaltową ścieżkę i po 0,5 km zbaczamy w lewo na ścieżkę, która przechodzi przez rodzaj naturalnego bagna
osuszonego w latach 50-tych XX w. Długa na trzy i pół kilometra prosta ścieżka, pamiętająca jeszcze ścieżki
zamoranas. Skręcimy wreszcie, w prawo i przybywamy do Bobadela (27,7 km etapu). Napotkamy tu więcej
spichlerzy i upraw kapusty galicyjskiej (główny składnik ich zupy caldo gallego) obok domów. Wychodzimy z tej
miejscowości drogą, która wspina się w prawo i która znika między grupą dębów. Zaraz zbacza na lewo i przechodzi
szosę by wejść do Padroso. Opuszczamy ją inną drogą, gdzie słupek jacobeo wskazuje 133,077 do Santiago, i zaraz za
zbiornikiem wodnym trzeba skręcić w lewo. Idziemy pod górę, przechodzimy szerszą drogę i przechodzimy między
urwiskami, gdzie należy schodzić bardzo ostrożnie by nie skręcić sobie nogi w kostce. Ciągniemy dalej ścieżką i obok
małego szeregu eukaliptusów przybywamy do Cima de Vila. Skręcamy na prawo i wychodzimy na ścieżkę, która
doprowadzi do skrzyżowania ścieżek by iść dalej prosto. Przechodzimy szosę, mijamy fabrykę i nadal schodzimy do
następnej miejscowości, Quintela. Dalej szosą i schodzimy w jej odnogę w prawo skąd do albergue pielgrzymów
mamy 600 metrów. Albergue jest oddalone od miasta.

Laza
do Soutelo Verde : 4 km

do Santiago de Compostela: 163,9 km

Soutelo Verde
do A Albergueria: 8,2 km

do Santiago de Compostela: 159,9 km

A Albergueria
do Vilar de Barrio: 7,1 km

do Santiago de Compostela: 151,7 km

Albergue El Rincón del Peregrino – schronisko prywatne:, otwarte w 2011r, nieczynne od 15 grudnia do 15 stycznia
każdego roku! 24 miejsca w dwóch pokojach, cena donativo, kuchnia wyposażona, Internet Wi-Fi.
Warto zobaczyć: Bar Rincón del Peregrino z „księgą pamiątkową” w postaci muszli. Możesz i Ty zostawić tu swój
wpis!

Vilar de Barrio:
do Bovadela 7,4 km

do Santiago de Compostela: 144,6 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Av. de San Fiz, s/n; www.vilardebarrio.com; Jeśli zamknięte pytać w
ratuszu lub na stacji benzynowej obok; Opiekuje się Julio Pérez; Całoroczne; 24 miejsca. Otwarte od 12.00 -22.00;
Cena 6 €; Jest kuchnia.
Warto zobaczyć: Stolica Concello (gminy) o tej samej nazwie, należąca do okręgu A Limia znajduje się w centrum
prowincji Ourense. Przechodząc gminę pielgrzym spostrzeże, że głównym bohaterem prac rolniczych jest kobieta,
ciężko pracując zarówno prowadząc ciągnik jak i przy siewach i żniwach. Także zdaje sobie sprawę z dużej liczby
spichlerzy, które zdobią te ziemię, konstrukcja, której brak odczuwa się na pierwszych etapach galicyjskich. W latach
60-tych XX w. ludność odeszła stąd, zmniejszając się prawie o połowę, emigrując do innych regionów Hiszpanii i
innych krajów europejskich. Powracają w wieku emerytalnym, powodując spadek liczby urodzeń i starzenie się
populacji.
Osuszona Laguna Antela: Podczas tego etapu, po wyjściu z Vilar Gomareite, trzeba iść nieskończenie długą prostą,
która przechodzi przez tereny, już suche, pozostałe po lagunie Antela. Był to rodzaj bagna na dużym obszarze, który
łączył tereny usytuowane w gminach Sandianes, Sarreaus,Vilar de Barrio, Xinzo Limia i Xunquera Ambía. Niezliczone
zamiary by osuszyć te bagna by przyniosły korzyść. Prace melioracyjne dały swoje owoce w końcu dekady lat 50.
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Bovadela
do Xunqueira Ambía: 6 km

do Santiago de Compostela: 137,2 km

Xunqueira Ambía:
do Ourense: 22,2 km

do Santiago de Compostela: 131,2 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Przy stadionie sportowym; klucz w barze El Retiro; Całoroczne;
otwarte od 12.00, 24 miejsca w 3salach; Jest kuchnia; Cena 6 € .
Warto zobaczyć: Kolegiata Santa María Real: W swoich początkach była klasztorem lecz późniejsze prace by wznieść
kościół zaczęły się w połowie XII wieku i zakończyły na początku XIII. W XVI wieku powiększył się o budowę krużganka
w stylu późnego gotyku, i adosado w południowym murze o wyraźnym wpływie portugalskim.
Szkic trasy z Laza do Xunqueira Ambía z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c3.htm
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22,2 km

Dziś czeka nas „nizanie różańca” z parafii rozproszonych i połączonych asfaltem szosy machacón (nazwa od
miasta) OU-102. Na koniec czeka nas przejście przez strefy przemysłowej by dojść do pueblo Seixalbo, a potem do
stolicy regionu, z wszystkimi usługami i z zabytkami o dużej wartości historycznej, położonej nad brzegiem rzeki
Miño.
Z albergue oddalonego od skupiska miejskiego, idziemy do jego centrum tą samą szosą, którą przyszliśmy wczoraj,
która doprowadza nas do szosy CP-3. Tu skręcamy w lewo. Przed dojściem do klasztoru, słupek kilometrowy jacobeo
wskazuje nam by zostawiać szosę i zejść do źródła i tablicy zadedykowanej w roku 2006 Don Eligio Rivas Quintas,
ksiądz, pisarz, założyciel i pierwszy prezydent Stowarzyszenia Przyjaciół Camino de Santiago. Po odwiedzeniu
monumentu, lepszą opcją jest wrócić do szosy, którą przyszliśmy i wstąpić do pobliskiego klasztoru Santa María Real,
usytuowanego w centrum Xunqueira Ambía (lepiej zrobić to poprzedniego dnia po południu). Kościół wzniesiony w
XIII wieku posiada ciekawy krużganek gotycki z XVI w. Po medytacjach w klasztorze (naprzeciw kościoła na murku
muszla wskazująca kierunek) idziemy prosto ulicą Rua Colón i przy krzyżu skręcamy w prawo w Capitán Cortés
(drogowskaz Salgueiros i słupek 0 km szosy OU-0102) by przejść obok Centrum Zdrowia, które obchodzimy po lewej
stronie (nie jest dobrze oznakowane). Potem schodzimy szlakiem do tej samej szosy, wąskim mostem przejdziemy
przez rzekę Arnoia, najdłuższa w prowincji Ourense ponieważ od swojego początku, w paśmie górskim Sierra de San
Mamede, płynie ponad 84 kilometry by wpaść do Miño. Po 150 metrach (tuż za niskim budynkiem) opuścimy szosę w
prawo na szlak, która prowadzi do San Xillao i ponownie wracamy do szosy, którą będziemy wędrować prawie całą
resztę dzisiejszego etapu. Już, zawsze po asfalcie, przybywamy do Outorelo (3,3 km etapu), wkrótce do A Pousa,
gdzie mijamy kaplicę zadedykowaną Virgen del Camino. Kolejnym jest Salgueiros, gdzie drogowskaz pokazuje 17
kilometrów szosą do Ourense. Kilometr później przybywamy do Gaspar z Concello Paderne, tam opuszczamy na
krótki moment szosę. Sto metrów dalej napotkamy A Beirada i przechodzimy nad torami kolejowymi. Przybywamy
do Veirada (Concello Paderne). Na 7,2 km ponownie przechodzimy nad torami kolejowymi by przybyć do Ousende
(7,7 km etapu). Później Penelas, z barem. Jest to taki różaniec małych miejscowości, że nie wiadomo, gdzie kończy
jedna a zaczyna następna. Niemal bez wychodzenia z centrum rozsianej Penelas wchodzimy do A Neta, usytuowanej
na skrzyżowaniu, które zbacza do Coucieiro. Przekraczamy rzeki Cerdeiriño i Barbaña i wchodzimy do Venda do Río, z
Concello Taboadela. Potem do Pereiras, gdzie jest kolejny bar. Na wysokości słupka kilometrowego 12 szosy OU-102
przechodzimy pod mostem kolejowym, akurat w punkcie, w którym zaczyna się Concello San Cibrao das Viñas (12,4
km etapu). Przechodzimy A Castellana i dochodzimy do ronda, u wrót strefy przemysłowej San Cibrao. Kontynuujemy
prosto i zboczymy później w lewą stronę by przybyć do kolejnego ronda. Uważnie, dlatego że trzeba tu zmienić
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kierunek lekko w prawo, gdzie bierze początek OU-0514. Żegnamy się ze strefą przemysłową by przybyć do
Reboredo, gdzie na jej końcu, za skrzyżowaniem ze światłami, mamy rzeźbę Carballo z napisem „Antiquo Camino de
Santiago”. Tu opuszczamy szosę kierując się w prawo i kontynuując po asfalcie wspinamy się na Alto do Cumial (16,5
km etapu). Już na górze, przechodzimy szosę by wyjść na szlak, który bierze początek na przyległym poboczu.
Schodzimy obok ogrodzenia jakieś firmy by przybyć do szosy i przejść po niej sto metrów. Opuszczamy ją na prawą
stronę, i idziemy po rúa San Aqueda do torów kolejowych, trzeba bardzo uważać, przechodzimy (przed przejściem
torów jest strzałka, które wskazują zboczyć z drogi w lewą stronę, by ominąć tory po wiadukcie). Za tym
niebezpiecznym miejscem, przejdziemy szosę i wchodzimy do Seixalbo rúa Amendo (brązowy drogowskaz z napisem
„Seixalbo” i słupek jacobeo). To miasteczko było zgłoszone do Cennego Kompleksu Etnograficznego i kiedyś
podlegało jurysdykcji Biskupa. Postawił nawet swoje własne więzienie, właśnie w tym miejscu gdzie dziś spotykamy
platereskowy krzyż z XVIII w (w tym miejscu były kiedyś wykonywane publicznie wyroki sądowe), obok, którego
przechodzimy by wejść na prostą rúa Mayor i w lewo rúa da Eirexa. Zostawiamy po naszej prawej strony
geometryczną fasadę kościelną San Breixo i docieramy do pierwszych domów stolicy prowincji Ourense ulicą Verea
Real. Wchodzimy w Av. Zamora kontynuując nią do ronda przed rondem znak wskazujący drogę: do albergue
pielgrzymów pierwszą w prawo w niekończącą się i biegnącą pod górę ulicę Nosa Señora da Saizaa (szlak camino
biegnie dalej Av. Zamora), przechodzi w ulicę Peña Trevinca i gdy miniemy po lewo mur z kolorowymi obrazkami, to
po 100m dojdziemy do Colexio Santa Teresa też po lewo. Naprzeciw szkoły po drugiej stronie ulicy jest albergue
usytuowane w dawnym klasztorze San Francisco, położonym bezpośrednio przy ogromnym cmentarzu.

Xunqueira Ambía:
do A Pousa 3,5 km

do Santiago de Compostela: 131,2 km

A Pousa
do Venda do Rio: 6,8 km

do Santiago de Compostela: 127,7 km

Venda do Rio
do Pereiras: 0,6 km

do Santiago de Compostela: 120,9 km

Pereiras
do A Castellana: 2,2 km

do Santiago de Compostela: 120,3 km

A Castellana
do Reboredo: 1,9 km

do Santiago de Compostela: 118,1 km

Reboredo
do Venda do Gumial: 0,6 km

do Santiago de Compostela: 116,2 km

Venda do Gumial
do Seixalbo: 2,2 km

do Santiago de Compostela: 115,6 km

Seixalbo
do Ourense: 5 km

do Santiago de Compostela: 114 km

Ourense

@

do Talamancos 12,3 km

do Santiago de Compostela: 109,0 km
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Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Klasztor San Francisco; tel. 988 23 89 48, www.ourense.es, prawie
naprzeciw katedry; prowadzą woluntariusze ze Stowarzyszenia Przyjaciół Camino de Santiago; Otwarte 12.30 –
22.00; Całoroczne; 36 miejsc w 2 salach + 4 miejsca dla inwalidów w oddzielnej sali; cena 6 €; Jest kuchnia; Internet
Wi-Fi. Widok z okna nastraja refleksyjnie - praktycznie jesteśmy na cmentarzu!- Alina Forum
Warto zobaczyć: Ourense bierze swój początek w epoce rzymskiej. już wtedy jest wyróżniającym się ośrodkiem.
Rozrastał się, pewnie dzięki swojemu usytuowaniu i do swoim rezerwom złota, wystarczającym by założyć garnizon
wojskowy, który z czasem rozrósł się.
Katedra San Martiño: Wybitna budowla - od 1931 włączona do Pomników Historyczno Artystycznych Hiszpanii poświęcona San Martín de Tours i wzniesiony w XII wieku. Trzynawowa na planie krzyża łacińskiego z wyróżniającą
się wieżą. Przedstawia trzy fasady. Północna, od ulicy rúa Don Juan de Austria, możemy wyróżnić tympanon portalu
pobożność z figurami San Martín, Santiago i San Pedro. Południowa, od placu do Trigo, zachowała się wieża i blanki,
które nadawały katedrze charakter obronny. Zachodnia, usytuowana od placu San Martiño, można zobaczyć trzy łuki
romańskie z elementami wpływu mateana (budowniczego katedry w Santiago Mateo). Na oddzielną uwagę
zasługuje wewnątrz portyk Pórtico del Paraíso, który oczywiście przypomina (podobny) Portyk Gloria katedry w
Santiago de Compostela. Kolumny, głowice i łuki są serią figur polichromowanych. W centrum możemy zobaczyć
posąg siedzącego Apostoła Santiago.
Ponte Vella: Most pochodzenia rzymskiego na Miño którego konstrukcja oryginalna wznosi się od czasów Augusto,
około do wieku I w.n.e. W tej epoce trakt numer 18, Marszruty Antonino, łączył miasta Braga (starożytna Bracara
Augusta i wtedy głównego miasta Gallaecia) i Lugo (Lucus Augusti) i uchodził za most Ourense. Niestety pozostało
niewiele elementów, na których zachowała się pieczęć cesarska. Był przebudowywany i odnawiany w czasie swej
długiej historii, w czasach średniowiecza jak i obecnie. W latach 1871 do 1878 doświadczał prac by dopasować go do
szosy, która przychodziła z Zamora. Most ma długość 370 metrów, z 7 łukami ostrołukowymi, z których centralny
mierzy 44 metry wysokości.
Krużganek San Francisco: Jest gotycki, z XIV wieku i zaliczony do Pomników Narodowych w 1923. Obok kościół, styka
się z kaplicę Venerable Orden Tercera, obecnie albergue pielgrzymów.
Burgas: Są to źródła wód termalnych o temperaturze do 67 stopni umiejscowione na placu das Burgas. Jego
otoczenie jest uporządkowane z ogrodami kwiatowymi. Możemy odwiedzić Burga de Abajo (dolne), źródło
neoklasyczne z XVIII i Burga de Arriba (górne) z wieku XVII. Warto skorzystać z kąpieli ale niezbędny jest strój
kąpielowy! Można dojechać pseudo kolejka z Plaza Mayor (Anka).
Ruta termal (trasa źródeł termalnych):
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Poniżej szkic trasy z Xunqueira de Ambia do Ourense z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c3.htm
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Po przejściu Ponte Vella mostu nad Miño wyłaniają się dwie alternatywy dojścia do Cea. Jedna, która
prowadzi dalej do prosto, opcja krótsza ale wiele po asfalcie. Druga „Costiña Canedo” to zmiana kierunku w prawo
ostre zbocze, głównie po bruku ale jest też asfalt.
Najwygodniejsza trasa by wyjść z Ourense jest, zejść po schodach z albergue do alei którą
przyszliśmy wczoraj i kontynuować ten odcinek w prawo. Skręcamy na lewo w aleję Bedoya i
dochodzimy do wysokości parku San Lázaro i rúa do Concello do placu Concepción Arenal, a stąd
już blisko do mostu rzymskiego na Miño. Przechodzimy most o długości 370 metrów i ciągniemy
dalej prosto aleję As Caldas. Na czwartym skrzyżowaniu u wylotu ulicy, gdzie pośrodku
skrzyżowania na małym kwietniku jest rzeźba Nicanor Carballo wskazująca kierunek: w prawo i
prosto (zdjęcie autora). Skręcamy w prawo w aleję Santiago (jeśli pójdziemy prosto, druga
alternatywa, opisana jest szczegółowo na końcu opisu etapu) Ciągniemy dalej zawsze aleją
Santiago, ze spokojem obserwując kafelki na chodniku przyozdobione muszlą wytyczające trasę.
Nic tylko minąć stację benzynową Velasco i zaraz skręcić w prawo w ulicę Camiño Real.
Kontynuujemy nią by zejść z N-525 (3,4 km etapu) i wchodząc do dzielnicy da Pereira, skręcamy na lewo w ulicę
Camiño Real Soutelo, po wzniesieniu i wybrukowanej jezdni, które przypomina wiosenny klasyk kolarski.
Przybywamy do placu, z kościołem i kontynuujemy wspinanie by przeciąć szosę i wspiąć się ulicą Camiño Real
Cudeiro Norte, a później przez Camiño da Costa, która nam “podaruje” pozostałości starego bruku by przybyć, po
kilku zakrętach w kształcie podkowy, pod kaplicą San Marcos. W dni pogodne mamy tu przez liście pobliskich drzew
ładne widoki. Wkrótce przybywamy do Sartétigos, seria rozsianych domów z plantacjami małych winnic i swobodnie
pasących się owiec. Do tego miejsca camino prowadzi pod górę. Wychodzimy do asfaltowej ścieżki i zbaczamy w
prawą stronę na szlak by wyjść do szosy (7,2 km etapu). Tylko na 50 metrów, dlatego że zostawiamy ją by wejść na
szlak w prawo, u stóp zjazdu do Fonte do Santo, który nas doprowadza do szlaku wznoszącego się lekko po
asfaltowej ścieżce do Outeiros da Forca.
Pozostawiając za sobą ostatnie wille przechodzimy później szosę i kontynuujemy prosto. Słupek kilometrowy jacobeo
z liczbą 96,606 km do Santiago. Więcej po asfalcie i coraz więcej wilii schodzimy po wygodnej gruntowej ścieżce aż
do przybycia do kilku fabryk i bezpośredniego do N-525. Przechodzimy ją i bierzemy szlak na skraju szosy krajowej by
wejść do Tamallancos (12,3 km etapu).
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Ta miejscowość oferuje swoje usługi oraz można zobaczyć barokowy, tradycyjny dom szlachecki z XVIII wieku typowy
dla Galicji i kościół Santa María, odnowiony w XVI w. na bazie romańskiej. Zostawiamy miejscowość i asfaltową
ścieżką przybywamy wkrótce do Bouzas, miejscowość należącej do gminy (Concello) Vilamarín. Mijamy fasadę
nowoczesnego kościoła Santiago i bezpośredniego przechodzimy N-525. Kontynuujemy szlakiem, obok kilku
zrujnowanych spichlerzy i po 1,5 km wchodzimy do Sobreira. Dalej idziemy innym szlakiem, który doprowadza do
wspaniałego kamiennego mostu z XIII lub XIV wieku, na rzece Barbantiño, po którym przechodzimy. Za dzielnicą
podupadłych domów przybywamy do skrzyżowania i kontynuując w prawo wejdziemy do Faramontaos, wioski
parafii Pereda, już gmina (Concello) Cea. Przez łagodne wzgórze wychodzimy z wioski i idziemy teraz szlakiem,
wytyczonym poniżej N-525, którym przybywamy do Viduedo i do kaplicy San Pantaleón. Kontynuujemy kawałek
szosą krajową i zostawiamy ją idąc w prawo. Szlakiem przybywamy do Casanovas, gdzie spotkamy źródło i nade
wszystko, napis: “Cea 2 km”. Kontynuujemy szlakiem, który wije się między sosnami by przejść szosę i wejść przy
pierwszych domach Cea. Mijamy szkołę publiczną, przechodzimy pod mostem drogi szybkiego ruch i kontynuujemy
szlakiem, który nas doprowadzi do mostu na strumyku i skręcamy w lewo by dojść bezpośredniego do albergue.
Obok jego drzwi wyróżnia się spichlerz w kształcie litery „L”.
Alternatywa przez Canedo: Jest krótsza. Przyszedłszy do skrzyżowania alei Santiago, kontynuujemy do przodu
pilnując kierunku wyznaczonego przez rzeźbę Nicanor Carballo. Pewien odcinek idziemy poboczem N-120 w kierunku
Vigo i przybywamy do Quintela. Tu kończy się szosa narodowa i następuje silne podejście, trochę ponad kilometr, po
“Costiña Canedo”. Dochodzimy do Cima da Costa. Potem kontynuujemy do Liñares, a później przez ładny odcinek w
otoczeniu liściastej roślinności przejdziemy mosty na rzece Barbantiño by wejść do Mandras. Później wchodzimy do
wioski Pulledo i w końcu do Casasnovas, miejscowości, w której łączą się obie opcje. Niestety nie znalazłem mapki
ilustrującej ten wariant.

Ourense
do Talamancos 12,3 km

do Santiago de Compostela: 109,0 km

Tamallancos:
do Cea: 9,8 km

do Santiago de Compostela: 96,7 km

Warto zobaczyć: Miejscowość Concello Vilamarín umiejscowiona u podnóża N-525. Wyróżnia się kościół Santa María
z XVI wieku, który zachowuje pozostałości dawnej świątyni romańskiej, Pazo –tradycyjny dom szlachecki w Galicji barokowy z XVIII wieku.

Cea (San Cristovo)
do klasztor Oseira: 8,8 km

do Santiago de Compostela:

86,9 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: c/ Santo Cristo, 7; www.concellodecea.com; Opiekuje się Orlando
Torres López; tel. 988 28 20 00; Całoroczne; Zamknięte – pierwszy pielgrzym dzwoni do Orlando, zamykane o 22.00;
40 miejsc w jednej sali; Cena 6 €; Jest kuchnia.
Warto zobaczyć: Ciemny Chleb Cea: “Miasteczko Dobrego Chleba”, taką nazwę nosi Cea. Tutejszy ciemny chleb jest
bardziej znany niż jego zabytki. Początki i rozwój Cea kształtował się równolegle do rozwoju klasztoru Oseira.
Zakonnicy mieli u sąsiadów bezpieczną dostawę chleba i ta zależność zaowocowała dla obu stron. Informacja
pochodząca ze spisu ludności w połowie XVIII wieku daje podstawę by powiedzieć, że praktycznie cała miejscowość
była jedną piekarnią. Obecnie Cea liczy 20 pieców chlebowych i w lipcu obchodzi się święto poświęcone temu tak
niezbędnemu pokarmowi. Kolor, smak i osnowa chleba Cea jest owocem receptury wytwarzania. Receptura ta jest
dziedziczna i przekazywana z ojca na syna od pokoleń do dnia dzisiejszego. Mieszanka pszennej mąki, wody pitnej i
soli jest „matką” ciasta. Podstawowe składniki są znane ale tajemnicą jest receptura przekazywana z generacji na
generację. Podobnie do tajemnicy Coca Coli.
Kościół parafialny Virgen del Rosario i San Cristóbal: Umieszczona około 1 kilometr od starej części miasta Cea, jest
kościołem z XVI wieku zbudowanym na innej uprzedniej z czasów suevos, to znaczy, z V i VI wieku.
Kaplica Saleta: Z początków XX wieku. Była wzniesiona dzięki składkom sąsiadów i proboszcza. Z 17.321 peset, które
kosztowała, ludność zebrała 9.124 pesety, resztę dał proboszcz Don Jesús Gómez.
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Szkic przejścia przez Ourense z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c3.htm po lewo

Szkic trasy z Ourense do Oseira z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c4.htm po prawo
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37,3 km

Nie kończący się etap, który żegna Ourense by przywitać się z prowincją Pontevedra. Dwie alternatywy .
Oficjalna, przez Cotelas i nieoficjalna przez klasztor Oseira. Największym problemem nieoficjalnej jest długość, a
ponadto, od Oseira mamy częstą zmianę rytmu spowodowaną mnóstwem podejść i zejść. Można więc wybrać
oficjalną trasę do Castro Dozón przez Cotelas i zmniejszyć w ten sposób długość etapu o kilka kilometrów. Obie łączą
się w Castro Dozón, gdzie jest albergue przy miejskiej pływalni. Do Castro z Cea jest 19,3 km idąc przez Oseira. W
następnym dniu camino można pójść do Silleda i zrobić etap długości 27,6 kilometrów i zakończyć dzień camino. Ci
którzy chcą iść dalej do A Laxe, zejdą do doliny Deza, gdzie usadowiona jest rozległa gmina (Concello) Lalín i jej
mnóstwo rozrzuconych parafii i wiosek, które nas będą doprowadzać „utraty przytomności” swoją rozległością.
Wariant przez Oseira: Pierwsze spojrzenie na kompleks klasztorny to prosta fasada balconada hospedería, za którą
wychodzimy z szosy na lewą stronę by wejść do klasztoru przez strefę barów. Kompleks zasługuje na zwiedzenie
(wstęp 3 € , zwiedzanie zorganizowane z przewodnikiem trwa 45 min o 10, 11,12 i 1530, 1630, 1730, 1830; zakaz
robienia zdjęć i filmowania) msza w niedzielę 1230; Zdjęcie autora.
Zostawiamy go idąc na lewo i wspinamy się przez
stromą ścieżkę betonową, z której uzyskujemy
lepszy widok i możemy zrobić dobre zdjęcia
klasztoru i jego otoczenia. Klasztor zostaje na lewo i
wspinamy się po stromej ścieżce betonowej.
Ścieżka idzie dalej lecz my, schodzimy z niej w lewą
stronę uważne pilnując strzały namalowanej na
ziemi. Łapiemy tak ścieżkę, która przedłuża nam
wzniesienie i wspina się do szosy, której trzymamy
się by zejść do Vilarello, wioski, którą zostawiamy
po naszej prawej stronie. Sto metrów dalej trzeba
porzucić szosę w prawo i zejść ciasnym wąwozem,
do koryta strumyka, za którym skręcamy w lewo by
wspiąć się do Carballediña, wioski należącej do
Piñor. Wychodzimy asfaltową ścieżką i po
kilometrze przybywamy do Outeiro Coiras, ostatniej
miejscowości prowincji Ourense.
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Skręcamy w prawo i zaczynamy pierwszy odcinek ostrego wspinania się i tak na przemian między złudnymi
odcinkami płaskimi a odcinakami bardziej stromymi, którymi dochodzimy do A Gouxa (15,5 km etapu) [Uwaga
ścieżka dochodzi do skrzyżowania „T”, brak strzałki, skręcamy w lewo!], miejscowość, w której inaugurujemy naszą
pielgrzymkę w prowincji Pontevedra. Ciąg gościńców używanych przez hodowców bydła, zapewne błotnistych przez
większą część roku, doprowadza do Bidueiros. Na końcu tej miejscowości są dwie strzały, jedna, która kontynuuje
camino prosto i druga, która nas zaprasza by kontynuować drogą w prawo. Kontynuujemy tę ostatnią opcję, przez
otoczenie porośnięte kłującymi krzewami tojos, i po około pięćset metrach idziemy drogą w lewo. Tak dojdziemy do
pobocza N-525, nierozłączną towarzyszkę, którą dochodzimy do Castro Dozón, stolica gminy (Concello) o tej samej
nazwie (19,3 km etapu). Tu mamy albergue i możemy zakończyć etap (ja tak zrobiłem).Następny etap zakończyć w
Silleda czy Bandeira.
Znów możemy spotkać słupki kilometrowe jacobeo, ponieważ tu nasza trasa łączy się z oficjalną w tej miejscowość.
Jeden z nich wyprowadza nas z N-525 i nakazuje iść prosto obok kościoła San Salvador po wyasfaltowanej ścieżce
równoległej do N-525. Wrócimy od nowa na jej pobocze i dochodząc do znaku, który wskazuje Lalín 11/ Santiago 61,
opuszczamy szosę w lewo na inną ścieżkę asfaltową wracamy ponownie do N-525 na wysokości szczytu Santo
Domingo, 700 metrów n.p.m. Przechodzimy wioskę o tej samej nazwie po N-525 i po sto metrach od punktu
kilometrowego 280, zostawiamy ją kierując się w lewo i na ścieżkę, którą wyjdziemy na w szosę. Przybywamy tak do
Puxallos, pierwszej wioski gminy (Concello) Lalín, największej w prowincji Pontevedra. Mijamy kaplicę i nowoczesną
rzeźbę Santiago Pielgrzyma, która wzbudzi nasz podziw. Wychodzimy już po wyraźnie po spadku, z rozległymi
widokami na wiadukt i z dolinę Deza, aż do dotarcia bardzo blisko drogi szybkiego ruchu, lecz ją omijamy skręcając w
lewo na ścieżkę. Będziemy wracać by skręcić w lewo, lecz tym razem by wejść do Pontenoufe (27,3 km etapu).
Pozostawiamy ją za sobą i schodzimy by przejść most na rzece Asneiro. W dalszym ciągu zostawiamy asfalt jezdni by
kontynuować w prawą stronę (słupek kilometrowy jacobeo 60,519) i idziemy w górę szlakiem, który zbacza w lewo
na ocienioną ścieżkę. Na jej końcu skręcamy w prawo i asfaltową ścieżką przybywamy do parafii A Xesta.
Przechodzimy szosę by iść asfaltową ścieżką, która dociera do objazdu w trakcie budowy. Powinniśmy dojść do stacji
kolejowej Lalín (31,6 km). Przechodzimy szosę i przemierzamy rozrzucone wioski i osady gminy Lalín. Przybywamy
tak do parafii Botos i przejdziemy szosę by iść dalej odcinkiem uciążliwego żwiru, który nas doprowadzi do parafii
Donsión. Przybywamy obok tawerny i kościoła Santa Eulalia oraz krzyża o podwójnej twarzy. Żegnamy się z Donsión
innym żwirowym szlakiem, przechodzimy rzekę Cabirtas, przybywając za wzniesieniem blisko AP-53 (autostrada
Santiago – Ourense). Idziemy po jej lewej stronie, oddzieleni ogrodzeniem. Po przekroczeniu N-525, wchodzimy do A
Laxe, parafii Bendoiro i Concello Lalín. Około sto metrów od szosy N-525 znajduje się awangardowe albergue
otwarte w marcu 2004.
Opcja alternatywa. Jest oficjalna, dużo krótsza i oznakowana zwyczajowymi kamieniami kilometrowymi jacobeos,
prowadzi inną trasą. Wychodzimy wtedy na rúa San Lorenzo, która nas doprowadzi obok kaplicy Saleta i
kontynuujemy do Porto do Souto i Cotelas. Od tej miejscowości kierujemy się do Piñor i odcinkiem asfaltu do O
Reino. W końcu, odcinkiem, który omija szosę i wspina sie na szczyt A Gándara, schodzi do Castro Dozón, gdzie
łączymy się z trasą, która prowadzi od klasztoru Oseira.

Cea (San Cristovo)
do klasztor Oseira: 8,8 km

do Santiago de Compostela:

86,9 km

Klasztor Oseira
do Castro Dozón: 10,5 km

do Santiago de Compostela: 78,1 km

Refugio klasztorne w klasztor cystersów; tel. 988 28 20 04; wejście przez portiernię klasztoru. Całoroczne; Otwarte
10.00 -13.00 i 15.30 – 19.30; 40 miejsc w jednej sali ; Cena 5 €; Brak ogrzewania,
Wieczorem o 19.30 modlitwa zakonników i piękne ich śpiewy w coro kościoła, rano o
7.30 msza św. i poranna modlitwa (1,5 godziny) trzeba się umówić! Po mszy zakonnicy
zapraszają na śniadanie. Kłopoty z zasięgiem telefonu komórkowego (Anka). Zdjęcie ze
zbiorów Anki Kowalczyk
Warto zobaczyć: Klasztor Santa María Real Oseira był założony przez cystersówchociaż są inne źródła, które bronią odmiennej teorii - w wieku XII założyli w dolinie i w
otoczeniu spektakularnego krajobrazu. Wieki XII i XII były epokami największego
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blasku klasztoru, zaczął chylić się ku upadkowi około wieku XIV i doznał największego uszczerbku w XVIII w wyniku
procesu przejmowania w ręce prywatne wszelkich dóbr tzw. „umarłych’ – zamortyzowanych w drodze licytacji.
Dotyczyło to głównie dóbr kościelnych i szlacheckich. Nazywany tak od nazwiska ekonomisty Desamortización
Mendizábal. Doprowadziło to do całkowitego opuszczenia nie tylko tego obiektu ale wielu innych klasztorów na
terenie Hiszpanii. Do XX wieku kiedy to wypełnił się życiem klasztornym na nowo i wypełniło dotychczasową próżnię.
Dzięki temu dziś mieszka nieco ponad tuzin zakonników. Źródłem ich dochodów, jest produkcja płynu nazywanego
Eucaliptine, którego główne składniki są kombinacją różnych rodzajów eukaliptusa. Receptura jest strzeżona od
dekady lat 60. Co do sztuki, kompleks klasztoru kształtuje kościół romański założony w roku 1239, trzy krużganki i
sala kapitulna.

Castro Dozón
do A Laxe: 18,0 km

do Santiago de Compostela: 67,6 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Przy basenie miejskim na końcu miejscowości, na lewo od N-525;
Szlak nie prowadzi obok albergue. Opiekuje się Alberto Otero Rodríguez; tel. 615 790 218; Trzeba dzwonić jeśli
zamknięte; Całoroczne; Otwarte 13-22; 30 miejsc w 2 bungalowach; Cena 5 €. Kuchnia słabo wyposażona. Obok
restauracja. W bibliotece jest Internet.
CONCELLO (gmina) LALÍN:
Etap nie odwiedza jego stolicy, Lalín, lecz ostatnie 12 kilometrów przechodzi przez całą dolinę Deza, należącą do
gminy. Jest największą w Pontevedra i czwartą co do wielkości w całej Galicji. Usytuowana w centrum geograficznym
Regionu Autonomicznego i liczy 8.000 mieszkańców. Wstępujemy do parafii A Xesta i Donsión oraz wiosek Puxallos,
Pontenoufe, i A Laxe, między innymi.

Botos de Abaixo
do A Laxe 4,3 km

do Santiago de Compostela: 53,9 km

A Laxe
do Taboada: 5,5 km

do Santiago de Compostela:

49,6 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: A Laxe, 21; www.lalin.org; tel. 658 038 042; Napis „Bendoiro”.
Całoroczne; 28 miejsc w 2 salach; Otwarte 13-22; Cena 6 €; Jest kuchnia; Uwaga światło na czujniki ruchu, na każde
poruszenie się zapala! (Anka). Restauracja przy szosie N-525.
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33,3 km

Gmina (Concello) Lalín kończy się na rzece Deza i przekazuje pałeczkę do Silleda, kolejny łańcuszek
miejscowości połączonych pajęczyną asfaltowych ścieżek, szybkich by iść ale nie zawsze wygodnych. Za parafią
Dornelas od upału ochroni nas przyjemna ścieżka między sosnami i eukaliptusami, które będą nas prowadzić przez
kilka wiosek gminy (Concello) A Estrada ostatniej w prowincji Pontevedra. Po chrzcie w rzece Ulla, wita nas prowincja
A Coruña, która ofiaruje się doprowadzić nas przed oblicze Apostoła, lecz to będzie dopiero jutro. Dziś odpoczniemy
w godnej pozazdroszczenia osadzie wiejskiej daleko od jakichkolwiek kłopotów. Znaczna część etapu prowadzi po
asfalcie!
Kafelek prowadzi nas od drzwi albergue A Laxe do pobocza N-525, którym przechodzimy pierwsze metry. Po
czterystu metrach wkraczamy do Vilasoa, opuszczamy N-525 by przejść po wyasfaltowanej ścieżce i potem szutru.
Obie nawierzchnie zostawiamy przy wejściu do Prado, przeciętnej miejscowość Concello Lalín. Przechodzimy ją szosą
i na wysokości sklepu, zbaczamy na lewą stronę by zostawić asfalt i iść między kilkoma domami. Po siedmiuset
metrach przechodzimy szosę i ciągniemy dalej szlakiem, skręcając później o dziewięćdziesiąt stopni w prawo i
wkrótce drugie dziewięćdziesiąt stopni, tym razem w lewo. Schodzimy asfaltową ścieżkę obok porozrzucanych
domów Borralla, gdzie znajduje się spółdzielnia mleczarska. Zamiast iść dalej małą szosą robimy skręt w prawą
stronę, zbaczamy na szlak przechodząc pod wiaduktem i przybywamy do starego mostu Taboada na rzece Deza (5,5
km etapu), wpływającej do Ulla. Przechodzimy po moście i kontynuujemy wspinając się trudnym odcinkiem o
nawierzchni wyłożonej płytami do pierwszych domów parafii Taboada. Przechodzimy po wzniesieniu z rozrzuconymi
domami i przybywamy do N-525. Po pięćdziesięciu metrach, porzucamy ją w lewo by iść ścieżką, która doprowadza
do kilku hal produkcyjnych, gdzie skręcamy w lewo. Na nowo, ścieżka która doprowadza do następnej miejscowości:
Transfontao. Przyszedłszy obok fasady kaplicy nie znajdziemy żadnego oznakowania, musimy iść dalej w lewo.
Schodzimy wybrukowanym szlakiem - w czasie deszczu będzie tu rzeka wody i błota – i wspinamy się do pierwszych
domów stolicy gminy (concello) Silleda (9,5 km etapu). Po przejściu część miejscowości Trasdeza, wyjdziemy do N525. Po minięciu poczty pozostawiamy szosę schodząc ulicą w lewą stronę. Po trzydziestu metrach wychodzimy w
prawo na szlak i jeszcze raz do N-525. Gdy przejdziemy obok wytwórni pasz nazywaną Nudesa zbaczamy całkiem na
lewo i schodzimy asfaltową ścieżkę by przybyć do wioski San Fiz. Po przejściu skupiska domów i skrzyżowania,
zboczymy w prawo i zaraz bezpośrednio na lewo. Tak wchodzimy na ładną leśną ścieżkę, która przechodzi w ścieżkę
asfaltową i ciągniemy dalej szlakiem lekko schodząc w dół obok kilku hal rolniczych. Dochodzimy do przejścia przez
most na Toxa, dopływ rzeki Deza, (13,5 km etapu). Po przejściu skręcamy natychmiast w lewo i bezpośredniego w
prawo. Przechodzimy N-640 i wkrótce nad AP-53. Nadal idziemy po asfalcie i przyszedłszy do wysokości grupy
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domów, skręcamy w prawo by rozpocząć później zbliżanie do N-525 żwirowa ścieżką. Wchodzimy w ten sposób do
Bandeira (16,2 km etapu). Przechodzimy Bandeira równoległe do szosy i na końcu tej miejscowości, przed słupkiem
kilometrowym 310, wchodzimy na prawo na dojazd do A Casela. Schodzimy szosą, przechodzimy strumyk i krótkie
wzniesienie doprowadza do pierwszych domów Vilariño, parafia Lamela, gmina Silleda. Wchodzimy na asfaltowy
szlak, który nie możemy nazywać szosą bo służy tylko jako połączenie między małymi skupiskami ludności i
przybywamy po półtora km obok obory i domu (słupek kilometrowy jacobeo 30,459 kilometrów do Santiago) by
wejść na szlak, który znów ginie w ocienionej ścieżce, która schodzi do parafii Dornelas i jej kościoła San Martiño
(21.3 km etapu). Żegnamy tę parafię i wychodzimy na lokalną szosę w lewą stronę. Podczas długiego kilometra
będziemy kontynuować jej poboczem by skręcić w lewo na skrzyżowaniu, a wkrótce w prawo, omijając wyjście na
bliską N-525. Odcinek, który następuje dalej jest, jednym z najbardziej przyjemnych tego dnia. Jest mieszanką między
szlakiem a ścieżką, którą wędrujemy przez dwa kilometry między sosnami, eukaliptusami i krzewami tojo. Kończy się
wyjściem na wyasfaltowany szlak, który doprowadzi do przejścia przez szosę. Przybywamy najpierw do O Seixo, a
później skręcamy w prawo by zejść aż do Castro. Stromym zejściem schodzimy do Ponte Ulla, następnej
miejscowości i pierwszej w prowincji A Coruña. (28,7 km etapu), przechodząc rzekę Ulla, starym mostem, który daje
nazwę miejscowości i jest granicą prowincji. Ulla tworzy dolinę drugą bardzo ważna dla Galicji i wpada po ponad 130
kilometrach do Zatoki Arosa (ría Arosa). Wychodzimy z Ponte Ulla szlakiem, przechodząc niskim mostem i
wychodzimy na N-525, na wzniesieniu i kontynuując jej poboczem z lewej strony do uchwycenia odcinka starego
asfaltu, którym na nowo wrócimy do szosy N-525. Przed tablicą z napisem Ponte de Sarandón, wchodzimy na drogę
w prawo przez tunel i stromym spadkiem wychodzimy do asfaltowej ścieżki. Na niej skręcimy dwukrotnie zawsze w
prawo aż wprowadzi nas na leśną ścieżkę. Kończy się na asfaltowej ścieżce, którą kontynuujemy w lewo by przejść
między źródłem i kaplicą Santiaguiño, zbudowaną w 1676 roku. Kilka kroków dalej przybywamy do nowoczesnego
albergue Outeiro (parafia Vilanova, Concello Vedra), które odszukujemy w otoczeniu wiejskim godnym
pozazdroszczenia i w odległości 16 kilometrów od katedry Santiago.

A Laxe
do Taboada: 5,5 km

do Santiago de Compostela:

49,6 km

Taboada
do Transfontao: 2,0 km

do Santiago de Compostela: 44,1 km

Warto zobaczyć: Śliczny bród kamienny na rzece Deza, zrekonstruowany w XVII na elementach starszych.

Transfontao
do Silleda 2 km

do Santiago de Compostela: 42,1 km

Warto zobaczyć: Kaplica i dworek szlachecki, własność prywatna z XVIII wieku.

Silleda
do Bandeira: 6,7 km

do Santiago de Compostela: 40,1 km

El Gran Albergue del Peregrino – schronisko prywatne: c/Anton Alonso Rios 18. tel. 615 604 393, 986 58 01 56,
prywatne otwarte w czerwcu 2013, całoroczne, 10 miejsc po 7 € , z obiadem/kolacją 15 € , otwarte od 13.00 do
północy. Kuchnia z lodówką, pralka i suszarka po 3 €. Internet Wi-Fi.
Albergue Santa Olaia – schronisko prywatne: przy kościele, tel. 986 58 00 13, 606 434 386; Otwarte od 1 czerwca
do 30 września,należy do fundacji, 65 miejsc z czego na łóżkach piętrowych 36 w pokojach 4 osobowych po 7 € ,
miejsce w dwójce i jedynce, łóżka normalne po 10 €. Pościel i poduszka. Czynne od 12.00 do 22-ej. Brak kuchni.
Internet Wi-Fi.
Albergue Turistico – schronisko prywatne: c/ Venezuela 38; tel. 650 53 12 93, 986 59 20 01;
www.alberguesilleda.com; całoroczne, 20 miejsc w 8 pokojach, Cena 8 € , z obiadem/kolacją 16 €. Jest kuchnia
kompletnie wyposażona. Internet Wi-Fi i komputer z dostępem za darmo!

Bandeira
do Dórnelas: 5,1 km

do Santiago de Compostela: 33,4 km
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Albergue de Peregrinos de Bandeira– schronisko miejskie: c/ Lourdás; tel. 670 502 356; otwarte 4 lipca 2013 r.,
całoroczne, 30 miejsc + 6 dla inwalidów, cena 6 € , czynne 13.00 – 22.00, jest kuchnia.

Dórenlas
do O Seixo 5,0 km

do Santiago de Compostela:

28,3 km

Warto zobaczyć: Kościół San Martiño, zachowuje absydę półkolista XII wieku.

O Seixo:
do A Puente Ulla: 4,7 km

do Santiago de Compostela: 23,3 km

Warto zobaczyć: Kaplica San Miguel usytuowaną w wiosce O Seixo, centrum dawnej parafii San Miguel Castro.
A Puente Ulla
do Outerio: 2,2 km

do Santiago de Compostela: 18,6 km

Albergue O Cruceiro da Ulla – schronisko prywatne: tel. 649 952 594, 981 51 20 99, www.ocruceiro.es;, czynne od 1
czerwca 2013 r., całoroczne, 30 miejsc, cena 10 € za łóżko piętrowe w pokojach 2 i 4 osobowych, dwójka 35 € ,
otwarte od 10-ej do 23-ej, lodówka, pralka i suszarka po 3 € , Internet Wi-Fi.

Outeiro
do Santiago de Compostela:

16,3 km

Albergue pielgrzymów – schronisko miejskie: Outerio 200m od kaplicy Santiaguiñ; Tel. 630 941 288;; Całoroczne;
Otwarte od 13.00- 22.00; 32 miejsca w 2 salach; Cena 6 €; jest kuchnia; Bar 1 km, można zamówić kolację do
albergue tel. 981 51 21 22; Restauracja przy szosie N-525 1 km. Jest kuchnia, nie ma sklepu w pobliżu, hospitalera
przygotowuje posiłki - polecam pyszne pimientos de padron- Alina Forum
Warto zobaczyć: Kaplica Santiaguiño: Główna fasada kaplicy zbudowana jest z tradycyjnego muru kamiennego z
nieregularnych kamieni tak jak reszta. Ma drzwi z nadprożem, z pionowym prawie kwadratowym oknem,
zakończonym w łukiem. Ma jedną espadaña (najwyższa część muru zakończona trójkątną bryłą w, której
prostokątnym otworze umieszczony jest dzwon), a z boku, dzwonnica żelazna, w której jest mały dzwon. We wnętrzu
znajduje się (obraz, figura?) San Antonio i Santiago Matamoros (ten Santiago, do którego idziemy).
Spichlerze: Spichrze zbudowane z drzewa lub kamienia. Unoszą się nad ziemią na filarach "pegollos", które zakończone są zwykle kamiennymi płytami - "tornarratas" co uniemożliwia
dostęp gryzoni. Na tych płytach opiera się konstrukcja spichlerza wyłożona płytami. W ścianach
otwory, które zapewniają wietrzenie wnętrza. Zdjęcie ze zbiorów Anki Kowalczyk.
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Outerio – Santiago de Compostela 16,3 km

Ostatnie szesnaście kilometrów wytyczonych przez krajobraz bardzo podobny do dni poprzednich,
doprowadzi nas do Santiago przez gminę (Concello) Boqueixón, usytuowaną u podnóży Pico Sacro. Później Piñeiro i
Angrois zbliżą nas do odcinka brukowanego traktu Sar, ostatnie ogniwo doprowadzające do ulic stolicy. Już nie
strzały, będą nas prowadzić ale obecność zgiełku, który nam towarzyszy w wspinaniu się samego placu Obradoiro.
Uwaga: Na odcinku ulicami Santiago brak oznakowania!
Z albergue, po prawej stronie, obieramy szeroką drogę, która wdziera się w lasy Vedra. Około dwa kilometry idziemy
naprzód zawsze prosto i ignorując różne skrzyżowania, które się będą pojawiały, idziemy szlakiem by przybyć
wkrótce do innego wyasfaltowanego. Przechodzimy obok krzyża, omijając z przodu Ardarís i wchodząc tak do parafii
Lestedo i gminy Boqueixón, robimy skręt o dziewięćdziesięciu stopni w prawo i kontynuujemy asfaltową jezdnią.
Okrążamy grupę domów obrośniętych winoroślami i przybywamy do punktu, w którym strzały nam nakazują
kontynuować do przodu a słupek kilometrowy jacobeo w prawo. Bez wahania, kontynuujemy wg ostatniego
wskazania by przybyć do Rubial (4,1 km etapu).
Przechodząc miejscowość mijamy rodzaj nowoczesnego dworku z blankami. Obok niego jest krzyż z granitu o
podwójnej twarzy o okrągłej podstawie, a na krzyżu figura Chrystusa w reszce i Virgen Dolorosa (Matki Boskiej
Bolesnej) na odwrocie. Zostawiamy go skręcając w lewo by zejść do szosy, którą przechodzimy by iść dalej prosto.
Okrążamy rozległe łąki i przybywamy do przejścia pod torami kolejowymi i ciągniemy dalej by przejść most i wejść w
rogu do Deseiro de Arriba, należącej do większej parafii Sergude. Szybko zdajemy sobie sprawę z okrążenia, które
robimy, ponieważ gdy wyjdziemy na skrzyżowanie i skręcamy w lewo to jakby wracając do tyłu. Po stu pięćdziesięciu
metrach zbaczamy, teraz na prawo, i wznosimy się do wioski A Gándara. Z tyłu za nami wznosi się szczyt Sacro, góra
związana z Translatio - przeniesieniem ciała apostoła z Iria do Compostela. Według historii, tu padły oba dzielne byki,
które uczniowie Santiago oswoili do tego przedsięwzięcia. Zostawiamy rozrzucone dookoła domy i ciągniemy dalej
przez różne skrzyżowania przybywamy do AC-260. Skręcamy na lewo i dochodzimy do N-525, przecinamy szosę
wchodząc w wąską uliczkę między domami A Susana (7,6 km etapu). Przechodzimy ulicą, która się zwęża by iść
okrężną drogą, nieomal zatoczyć koło, przechodzimy szosę i, obok małego miejsca odpoczynku, przejdziemy pod N525. Potem przekraczamy strumyk i zbaczamy w lewą stronę by wspiąć się wyasfaltowanym szlakiem i wkrótce
zbaczamy na prawo przy słupku kilometrowym jacobeo z liczbą 7,998 kilometrów do Santiago. Przybywamy do
miejscowości Cañoteira Marrozos. Za zakrętem przechodzimy most, po którym pokonujemy tory kolejowe i który nas
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wynosi za skrętem w lewo ku stromej pochyłości, którą pokonujemy by za nią rozpocząć zejście z rozległymi
widokami na doliny i osiedla mieszkaniowe wyrastające na stokach. Santiago wyczuwa się tuż, tuż. Podczas zejścia
skręcamy w prawo a później w lewo by przejść tor kolejowy i wejść do Vixoi, należące do Concello santiagués. Za
kilkoma zakrętami, przybywamy do kaplicy Santa Lucía, gdzie spotykamy najniższe wzniesienie tego dnia. Dwieście
metrów dalej przybywamy do Piñeiro (11,9 km etapu), gdzie zaczyna się prowadząca pod górę ulica Camiño Real de
Piñeiro, która wkrótce staje się szlakiem. Zawsze pod górę i przejdziemy pod AP-9 i zaraz nad torami. Mały
odpoczynek by wejść do Angrois i stawić czoło kolejnemu podejściu ulicą Camiño Real de Angrois. Przy krzyżu
pielgrzymim dochodzimy do szosy, po drugiej stronie bar Luna. Przecinamy szosę i
idziemy prosto
wybrukowaną jezdnię, już przy zejściu z traktu Sar. Z przodu, nie bardzo daleko,
widać wyraźnie wieże katedry Santiago (zdjęcie ze zbiorów Anki Kowalczyk). Widok
ten dodaje adrenaliny. Więc z bijącym sercem przybywamy do rúa da Ponte do Sar,
przechodzimy most i wchodzimy pod górę ulicami rúa do Sar i rúa do Castron Douro.
Ostatnim dużym wysiłkiem idziemy pod ostatnie wzniesienie brukowaną ulicą ze
śladami asfaltu dochodzimy do skrzyżowania „T” i skręcamy w prawo i zaraz w lewo,
przechodząc pod łukiem Porta de Mazarelos, unikatowej bramie w dawnym murze, która się tu jeszcze ostała.
Przybywamy tak na plac da Universidade by iść dalej lekko w lewo, przez rúa da Caldeireiría. W pierwszym wylocie
ulicy skręcamy ostro w lewo, wchodząc w rúa Xelmírez i nią kontynuujemy by zboczyć z drogi lekko w prawo i wejść
na plac da Praterías, usytuowany przy fasadzie skarbca katedry. Ostatnie kroki kierujemy w kierunku placu do
Obradoiro. Tu, gdzie zlewają się wszystkie Drogi i pielgrzymi z całego świata, po 368 kilometrach od Granja de
Moreruela, 475 km od Salamanki lub 980 od Sewilli, ma swój koniec kolejne Camino! Wreszcie przestąpisz próg
katedry i zobaczysz ołtarz z figurą Santiago, którą uściskasz serdecznie przekazując Mu swoje intencje, prośby, a
potem schodząc do podziemi uklękniesz przed Jego grobem. Potem odwiedzić trzeba Biuro Pielgrzyma na Rúa de
Villar by przedstawić swój credencial i otrzymać dokument -Compostela potwierdzający odbycie pielgrzymki do
Santiago. „Msza św. Pielgrzyma” w katedrze o godz. 12.00. Jeśli zarejestrowałeś w Biurze Pielgrzyma przed mszą, to
usłyszysz podczas mszy: „Un/a Polaco/a de Salamanca”!
Dla tych wzruszeń i uczuć, których doświadczysz tego dnia warto było iść w słońcu i w deszczu, znosić wszelkie
niedogodności Drogi, cierpieć z powodu pęcherzy na stopach itp. To wszystko będzie zapomniane i będziesz
wiedzieć, że wrócisz tu znów!

Outeiro
do Susana:

7,6 km

do Santiago de Compostela:

16,3 km

do Santiago de Compostela:

8,7 km

Susana
do Angrois 4,7 km

Angrois
do Santiago de Compostela:

Santiago de Compostela:

4 km

@

Albergue Acuario – schronisko prywatne: c/ Estocolmo, 2; 2 km od Katedry; Dolne Santiago; Idąc z Monte do Gonzo
przechodzi się obok San Lázaro, na wysokości Hotelu o tej samej nazwie, znajduje się ulica Baliño. Są schody, po
których schodzi się i po około 100 m, napotkamy niedawno otwarte albergue. Otwarte cały rok z wyjątkiem grudnia
od 9.00-24.00; 50 miejsc w jednej sali; cena 10 €
;. Pielgrzymi, mogą pozostać do 3 nocy. Wszystkie
urządzenia są nowe i dysponuje stołówką. Jest pralka, suszarka i Internet. Można rezerwować tel. 981575438.
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Albergue „Seminario Menor de Belvis” - schronisko kościelne; 500m od starego miasta; Adres: Seminario Menor w
Santiago de Compostela; Otwarte od maja do października w godz. 12.00 - 24.00; 60-300 miejsc; cena 10-12 € ;
trzeba opuścić do 10.00, choć można spać 3 noce; pralka 2,5 €, suszarka 1,5 €.
Albergue San Lázaro – schronisko prywatne: 3 km od centrum, po lewej stronie idąc do Katedry, autobus linii 6; 80
miejsc w 6 salach; otwarte w godz. 13.00-21.00; Cena 12 € pierwsza noc, 7 € następne z ręcznikiem i pościelą; duża
kuchnia, pralka, suszarka. Można rezerwować Tel. 981571488
Albergue Santo Santiago – schronisko prywatne: c/ Rúa do Valiño, 3; tel. 657 402 403; www.elsantosantiago.com;
Prywatne; całoroczne; otwarte od 900; 40 miejsc;10-12 € /15-17 € ;
Albergue Meiga Backpackers – schronisko prywatne:c/ Rúa dos Basquiños, 67; Tel. 981 57 08 46; www.meigabackpackers.es; Prywatne; czynne 15 stycznia-15 grudnia; otwarte od 10.00; 20 miejsca; 13-18 € w zależności od
sezonu,
Albergue Mundoalbergue – schronisko prywatne: c/ San Clemente, 26, tel. 981 58 86 25, 674 415 600; Prywatne,
34 miejsca; 12-17 € w zależności od sezonu, podobnie godz. otwarcia 9.00 lub 10.30.
Albergue O Fogar de Teodomiro – schronisko prywatne: Plaza de Algalia de Arriba, 3; tel. 981 58 29 20, 699
631 592; www.fogarteodomiro.com; Prywatne; całoroczne; otwarte od 10.00; 20 miejsc; 15-20 €
Albergue Fin del Camino – schronisko prywatne: c/ Rúa de Moscova, s/n;
www.fundacionperegrinacionasantiago.com; Prywatne; czynne maj – październik; 110 miejsc; 8 €.
Albergue Turistico La Salle – schronisko prywatne: c/ Rúa de Tras Santa Clara; tel. 682 158 011, 981 584 611;
www.alberguelasalle.com; Prywatne; czynne od lutego do 22 grudnia; recepcja całodobowa ale przyjmują od 15.00;
84 miejsc; cena: 17-19 €
Albergue Azabache – schronisko prywatne: c/ Azabachería, 15; tel. 981 07 12 54;
www.mcarrero.wix.com/azabache-hostel; Prywatne; czynne 15 stycznia do 15 grudnia, 20 miejsc;16-20 €.
Albergue La Estrella – schronisko prywatne: c/ Concheiros, 36-38 ; tel. 881 97 39 26, 617 882 529 ;
www.laestrelladesantiago.es; Prywatne; całoroczne; otwarte od 9.00; 24 miejsca; 10 €.
Albergue The Last Stamp – schronisko prywatne:
c/ Rúa do Preguntoiro, 10; tel. 981 56 35 25;
www.thelaststamp.es; Prywatne; czynne 15 stycznia do 15 grudnia; całodobowe; 62 miejsca; 12-15 €.
Albergue Roots&Boots – schronisko prywatne: c/ Campo Cruceiro do Gaio, 7;tel. 699 631 594;
www.rootsandboots.es; Prywatne; całoroczne; otwarte od 9.00; 48 miejsc, 12-15 € lub 15-18 € w zależności od
sezonu,
Przed Biurem Pielgrzymów pojawiają się naganiacze, którzy oferują miejsca noclegowe, zwykle w mieszkaniach z
kuchnią w cenie 15 € za łóżko. Każdy pokój wynajmowany oddzielnie, a kuchnia i łazienka wspólne. Zaletą jest mała
odległość od centrum!
Warto zobaczyć: Cel wielkiej drogi jacobea: Santiago jest dużym miastem prawie 90.000 mieszkańców, które godzi
nowoczesność placu Roja i lotniska Lavacolla z bardzo tajemniczym, religijnym, romantycznym, kosmopolitycznym
placem Obradoiro. Szczęśliwy piechur odkrywa miasto kamieni poczerniałych od upływu czasu i od wilgoci. Stare
ulice - Rúas z zapachem Ribeiro i pulpo z ośmiornicy rozsiewanym po całym Starym Mieście. Katedra na zapełnionym
placu Obradoiro przedstawia kulminację Camino, w niej odpoczywa, według legendy, apostoł, który sprawił, że
tysiące osób podejmują podróż pełną zmęczenia i doświadczeń, które zmienią się we wspomnienia na całe życie.
By zwiedzić i poznać miasto lepiej jest kupić jakiś wspaniały przewodnik, który Was oprowadzi po tym historycznym
mieście. Wtedy lepiej będzie rozumieć piękność drogocennego Portyku Sławy, pracy Mistrza Mateo, plac de las
Platerías, Ratusz, Azabachería, Hotel Królów Katolickich i każdy kamień sprawiającego ogromne wrażenie placu
Obradoiro.
Codziennie o godzinie 12.00 w katedrze jest Msza św. Pielgrzyma, na której zdarza się zobaczyć botafumeiro i
podczas której wyczytają Twoje przybycie do Santiago (np. de Salamanca – uno/a Polaco/a!).

Strona 56 / 58

Camino de Santiago
Camino Sanabrés ::

01.2014 r.

Maciej R.

Szkic trasy z Outeiro do Santiago de Compostela z http://www.xacobeo.fr/ZE3.01.San_c4.htm
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Compostela: Osoby, które dotarły do Santiago pieszo, rowerem lub konno i pokonały odpowiednią ilość kilometrów
(pieszo lub konno minimum 100 km, rowerem 200 km) mogą ubiegać
się o stosowne potwierdzenie odbycia pielgrzymki (certyfikat) - tzw.
„Compostela” - w biurze pielgrzyma na pierwszym piętrze na Rua do
Vilar 1 (zaraz przy katedrze). Biuro jest otwarte od 9:00 do 21:00.
Zbierane są informacje do statystyk o celu pielgrzymki (religijny,
turystyczny, etc.). Uwaga odległość, którą dokumentujemy
pieczątkami (sello) w credencialu jest mierzona od Santiago!
Dokumentu nie otrzyma ten, kto nie pokonał ostatnich 100 (200) km
do Grobu Apostoła, choćby nawet przedtem przeszedł pół Europy!
Otrzymany dokument można za laminować (plastificado) lub włożyć
w specjalną tubę - ok. 1 € w wielu sklepach. Naprzeciw Biura jest
Informacja turystyczna Galicji gdzie możesz otrzymać przewodnik na
camino do Fisterra i Muxia oraz specjalny credencial na ten szlak!
Tradycyjne posiłki dla pielgrzymów!
Udziela ich Hostal Dos Reis Católicos przy Praca de Obradoiro w
Santiago, który w przeszłości był szpitalem dla pielgrzymów. Na
posiłki zapraszanych jest pierwszych 10-ciu pielgrzymów, którzy
zgłoszą się przy bramie do garażu hostalu, która mieści się przy Rúa
das Hortas (ulica, która biegnie w dół po prawej stronie placu stojąc
tyłem do katedry i którą idziemy do Fisterry), na rogu z ulicą Rua das Carretas. Znak charakterystyczny automat do
napojów, który jest w garażu przy samej bramie (brama jest otwarta) – naprzeciw mieści się siedziba policji lokalnej,
a więc stoi dużo radiowozów! Podobno zmieniło się miejsce zbiórki! Godziny posiłków to:
 Śniadanie o 9.00
 Obiad o 12.00
 Kolacja o 19.00
Trzeba mieć przy sobie Compostelę – dobrze mieć kserokopie- ja miałem oryginał.
Aby dostać się do pierwszej 10-tki trzeba być minimum godzinę przed podanymi wyżej godzinami. Jeśli jest już 10-tka
to szukamy szczęścia następnym razem.
Jak się to odbywa? O wyżej wymienionych godzinach „starszy garażowy” sprawdza fakt posiadania Composteli
odlicza pierwszą 10-tkę (zwykle nadmiarowi sami rezygnują), wypisuje stosowny kwit i wręcza jednemu z
pielgrzymów. Cała dziesiątka z kwitem udaje się do hostalu głównym wejściem od Obradoiro gdzie pokazuje się kwit i
przez 2 wewnętrzne dziedzińce cała 10-tka wchodzi na pierwsze piętro do kuchni, bierze tace, a kucharz stawia na
nich talerze z jedzeniem i idzie się do małego pomieszczenia ładnie urządzonego gdzie spożywa się posiłek!
Na kolację była zupa, na drugie 2 kawałki kotleta panierowanego z serem i ziemniaki, na deser banan i 3 butelki wina
i 3 butelki wody.
Oto cała tajemnica! Smacznego!!!
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