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Camino de Fisterra
Droga  na  koniec  świata.  Często  wybierana  przez  pielgrzymów jako  kontynuacja  pielgrzymowania  do  Santiago.
Nagrodą za trud trzydniowej wędrówki są wspaniałe plaże nad oceanem i cudowny klimat wioski.

Przewodnik został uzupełniony notatkami P. Macieja Ratajczaka - dziękujemy!
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Oznaczenia

Albergue, refugio, schronisko dla pielgrzymów

Dostęp do internetu (w tym również dostęp płatny)

Informacja turystyczna

Bar (tylko napoje i kanapki)

Restauracja

Hotel, hostal, pension, schronisko młodzieżowe

Sklep, supermarket

Bankomat

Szpital, punkt pomocy medycznej

Apteka

Camping

Fontanna z wodą pitną

Dworzec lub przystanek autobusowy

Dworzec lub przystanek kolejowy

Lotnisko
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Etap 1
Santiago de Compostela - Negreira (19.1 km)

Santiago Compostela opuszczamy z widowiskowego i osobliwego placu do Obradoiro, idąc ulicą, którą tworzą Hospital
RR. CC i Palacio Rajoi. Tę drogę wydłuża avenida das Hortas, Za barem i rúa San Lorenzo Trasouto, dawny klasztor
franciszkanów pochodzenia średniowiecznego. Droga nadal schodzi do głębokiej doliny którą płynie rzeka Sar, którą
przechodzimy  po  małym  i  prymitywnym  moście.  Labiryntem  dróg,  gruntowych  i  cementowych,  wznosimy  się
przechodząc przez małe miejscowości, do osiągnięcia Góry do Vento, skąd rozpoczyna się schodzenie do Aguapesada.
Po przejściu tej miejscowości, trzeba rozpocząć znów strome podejście by przekroczyć górę, którą mamy z przodu i
znowu  zejść  w  poszukiwaniu  niesamowicie  pięknego  miasteczka  jakim  jest  Ponte  Maceira,  gdzie  pielgrzymi
przechodzą przez średniowieczny most na rzece Mazeira. Kontynuujemy z biegiem rzeki aż do przecięcia szosy
głównej do Negreira, z której idziemy w prawo w kierunku do ważnego centrum, które spotykamy po 45 minutach, ale
rzeczywiście wstąpimy do miejscowość Barca.

Santiago de Compostela         

     
Mieszk.: 94000 | Wys.: 264 m.n.p.m. | Do Ponte Sarela: 1.9 km | Do Fisterra: 76.1 km

1.  Monasterio de San Martiño Pinario -  Seminario Mayor:  126  miejsc,  cena:  20€,  Plaza  de  la
Inmaculada 3 (obok bocznego wejścia do katedry),  tel.  (+34) 981 560 282, www.sanmartinpinario.eu,
prysznic, zniżki dla grup; 2. Albergue de Peregrinos Seminario Menor de Belvís: 177 miejsc, cena:
12€ (VI-IX) i 10€ (pozostały okres), Avda. Quiroga Palacios 2 (15 minut od katedry), tel. 881-03-17-68 / 981-
56-85-21, www.alberguesdelcamino.com, otwarte od poł. III do X od 13:30, kuchnia, pralnia, internet, szafki
przy łóżkach (depozyt 2€), pojawiają się opinie o pluskwach (VIII 2013), podobno jest możliwość postawienia
własnego namiotu; 3. Albregue Acuario: 70 miejsc, cena: 10€ pierwsza noc i 9€ za kolejne, C. Estocolmo 2
(20  minut  do  katedry),  tel.  981-57-54-38,  www.acuariosantiago.com,  otwarte  od  poł.  II  do  poł.  XII,
przyjemna atmosfera, urządzone w stylu New Age, prysznic, ciepła woda, napoje, duża kuchnia, pralnia,
internet, informacje o camino, dojeździe do Fisterry, blisko do dworca autobusowego; 4. Albergue Jaime
García Rodríguez: 156 miejsc, cena: 8€, Rúa de Moscova, tel. 981-58-73-24, zamknięte zimą, otwarte od
11:30, pralnia, internet; 5. Albergue San Lázaro: 80 miejsc, cena: 10€ pierwsza noc i 7€ kolejne, C. San
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Lázaro, tel. 981-57-14-88, całoroczne, kuchnia, pralnia; 6. Albergue Santo Santiago: 38 miejsc, cena: 10-
12€, Rúa do Valiño 3 (20 minut od centrum), tel. 657-40-24-03, www.elsantosantiago.com, całoroczne,
pralnia,  internet;  7.  Albergue The Last Stamp:  62 miejsca,  cena:  18€ (IV-X)  i  15€ (XI-III),  Rúa do
Preguntoiro 10 (100m od katedry), tel. 981-56-35-25, www.thelaststamp.es, całoroczne za wyjątkiem poł.
XII  do  poł.  I,  kuchnia,  pralnia,  internet,  dziedziniec  z  tarasem,  w  odnowionym budynku  w  dzielnicy
historycznej; 8. Albergue Meiga Backpackers: 24 miejsca, cena: 13-18€, Rúa dos Basquiños 67, tel. 981-
57-08-46 / 981-59-64-01, www.meiga-backpackers.es, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 9. Albergue
Mundoalbergue:  34  miejsca,  cena:  14-19€,  C.  San  Clemente  26,  tel.  981-58-86-25  /  696-44-87-37,
www.mundoalbergue.es, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 10. Albergue O Fogar do Teodomiro: 20
miejsc,  cena:  15-20€,  Pl.  de  la  Algalia  de  Arriba  3,  tel.  981-58-29-22  /  699-63-15-92,
www.fogarteodomiro.com, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 11. Albergue La Estrella de Santiago:
cena: 10€ pierwsza noc i 8€ kolejne, Rua dos Concheiros (1km od katedry), tel. 881 973 926 / 617 882 529,
www.laestrelladesantiago.es,  kuchnia,  pralnia,  internet;  12.  Social  Albergue San Francisco:  25  (?)
miejsc, cena: donativo/5€, Rúa Castiñeiros, tel. 981 58 19 52, www.alberguesanfrancisco.org, otwarte od
16-17 (warto być trochę wcześniej), kuchnia (czajnik, herbata, kawa, ciasteczka), w biliotece komputer z
internetem, tylko 1 noc, klimat podobny jak w Granon, po 22 wspólna modlitwa o pokój na świecie w kaplicy
na górze  (dorota, 2008-09-04); 13. Roots&Boots:  cena: 12-15€, obok parku Almeida, Rua Campo do
Cruceiro do Gaio 7, tel. 699 63 15 94, www.rootsandboots.es, kuchnia, pralnia, internet, ogród, szafki
Informacja turystyczna:  dwa punkty informacyjne znajdują się na Rua do Vilar - plany miasta, lista
hostali, hoteli, etc.
Warto spędzić w Santiago 2-3 dni. Jest tu wiele pięknych miejsc wartych odwiedzenia. Jest to również
możliwość spotkania z osobami z którymi wspólnie wędrowaliśmy. Stare miasto jest praktycznie dostępne
tylko pieszym. Zatem warto poświęcić parę chwil na przyjrzenie się temu cudownemu miejscu. Na uwagę
przede wszystkim zasługuje katedra i okoliczne budynki (Pałac Biskupów, Hotel de los Reyes Catolicos, czy
XVIII-w. ratusz). Główne wejście do katedry prowadzi przez Portyk Chwały - Portico de la Gloria - z 1188r. Od
lat pielgrzymi kładą tu swoje dłonie na drzewie Jessego pod figurą Św. Jakuba. Centralne miejsce zajmuje
bogato zdobiony ołtarz z figurą Św. Jakuba. Pielgrzymi mogą wejść za tą figurę i na chwilę "przytulić" się do
Świętego. Następnie można dotrzeć pod ołtarz gdzie w srebrnej trumnie przechowywane są relikwie Św.
Jakuba.  Kolejną  ciekawostką  Katedry  jest  ogromne,  największe  na  świecie  kadzidło  -  botafumeiro  -
pierwotnie  jego  zadaniem  było  "odświeżanie"  powietrza  w  Katedrze,  dziś  jest  jedną  z  najbardziej
wyczekiwanych atrakcji - jego uruchomienie gromadzi tłumy ludzi. Kadzidło uruchamiane jest najczęściej w
Roku Świętym (gdy dzień Św. Jakuba - 25 lipca - wypada w niedzielę) oraz w inne ważne uroczystości, z
reguły na Mszy Św. dla pielgrzymów o godzinie 12:00 (lub 18:00).
Od strony placu Plaza de Quintana znajduję się Drzwi Święte - otwierane w Roku Świętym.
Zwiedzanie katedry może być dość uciążliwe ze względu na liczne pielgrzymki i wycieczki, zatem warto
przybyć tu we wczesnych godzinach porannych (ok. 9).
Compostela: Osoby, które dotarły do Santiago pieszo, rowerem lub konno i pokonały odpowiednią ilość
kilometrów mogą ubiegać się o stosowne potwierdzenie odbycia pielgrzymki - tzw. Compostele - 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.).  Otrzymany
dokument można zalaminować (plastificado) lub włożyć w specjalną tubę - ok. 1€ w wielu sklepach.
Istnieje możliwość otrzymania darmowego posiłku w Hotelu de los Reyes Catolicos. Jest to kontynuacja
tradycji opieki nad pielgrzymami, gdyż hotel pełnił kiedyś funkcję szpitala dla pielgrzymów. Posiłek ten jest
dużo skromniejszy od tych serwowanych gościom hotelowym. Maksymalna licza pielgrzymów którzy mogą
otrzymać posiłek danego dnia to 10, a godziny wydawania posiłków to: 9, 12 i 19. Pracownicy hotelu
poproszą  o  Compostele.  Wejście  jest  od  strony  garaży  (w  dół  wzniesienia),  za  ochroną,  tylnymi
drzwiami. Trzeba iść wzdłuż hotelu uliczką od katedry w dół i po prawej stronie należy wejść w otwartą
bramę, wewnątrz której znajduje się kareta. Tam proponuję przyjść przynajmniej! 45 min przed czasem (tzn
przed 9, przed 12 i przed 19). Śniadanie... porażka, więc można sobie darować... bułeczki, jakieś tłuste
paluchy i kawa z mlekiem. Lunch... REWELACJA... przez całe 23 dni drogi z Irun, ani przez kolejne dni
spędzone w Portugalii  nie najadłem się tak jak na tym obiedzie... więc baardzo polecam... Kolacja też
niczego sobie. Do obiadu i kolacji peregrinos dostają 2-3 butelki wina, trzeba tylko wybrać sobie jakie
chcemy. (Piotr Rzeszów, 2013-06-25). W Hotel des Reis Catolicos darmowe posiłki dla pielgrzymów (trzeba
mieć Compostelę albo jej kopię) są o 9, 12 i 19. Obsługują 10 pierwszych osób. Zbiórka w garażu (od
głównego wejścia do Hotelu trzeba skierować się w lewo, w dół). (Antoni, 2011-03-27). Po moim 5 tym
Camino  zafundowałem  sobie  hotel  Reyes  Catolicos.  Podobno  jest  to  najstarszy  hotel  na  świecie
wybudowany w takim przeznaczeniu. Ufundowany był dla pielgrzymów docierających do SdC i od tego
czasu ma takie przeznaczenie. Fakt, nie jest tani /120euro/ ale klimat w nim jest iście średniowieczny.
Polecam ten Parador. (andrzej, 2010-06-09).
Dla wszystkich BARDZO GŁODNYCH po trudach pielgrzymowania polecam restaurację "Casa Manolo" na
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Calle de San Bieito 3 (przy Praza de Cervantes; na szlaku Camino, ok 5 min od katedry)! W menu dnia za 9
EUR  (lipiec  2012)  jest  wielka  przystawka  i  jeszcze  większe  danie  główne.  Naprawdę  warto  tam
przyjść! (Wojtek R, 2012-09-17).
Compostela daje również pewne zniżki, np. na lot z Santiago liniami Iberia, przejazd autobusem ALSA do
Barcelony (-15%), lub w niektórych muzeach.
Targowisko miejskie znajduje się na placu Plaza San Felix - jest pełne świeżych produktów trudnych do
znalezienia w innym miejscu Santiago.
Muzea: Museo de las Peregrinaciones - c/San Miguel, wstęp wolny, zamknięte w poniedziałki, dostępne
tłumaczenia; Museo do Pobo Galego - pon-sob 10:00-13:00 i 16:00-19:00, wstęp wolny, c/Boneval.
Poczta w Santiago czynna w soboty do 13, w niedziele zamknięte, w tygoodniu od 8:30; natomiast centrum
informatyczne (niedaleko od inf. turys.), gdzie można wydrukować np. kartę pokłaqdową na lot, jest czynne
codziennie, w niedzielę chyba 17-21 (2012-10-08).
2022-10-29 15:02:33 - Przemysław: Albergue de Peregrinos Seminario Menor de Belvís: 177 miejsc,
cena: 17€ za łóżko w pokoju wieloosobowym i 22€ za indywidualny pokój jednoosobowy, Avda. Quiroga
Palacios 2
2019-07-03 15:58:21 - Tomek: Obecnie w katedrze nie ma zadnych Mszy Sw. Mozna natomiast wejsc do
grobu sw. Jakuba i do figury. Msza po polsku jest odprawiana od pn do pt o 9:30 przez caly lipiec, sierpien i
wrzesień w kościele San Fiz de Solovio.
2018-07-23 20:51:42 - Ania: Seminario Menor: pokój 1os. cena 20 euro za noc. Wspólne łazienki, toalety.
Polecam miejsce! Pokoik mały, przytulny, w pokoju umywalka. Pomimo dużej liczby pielgrzymów nie ma
problemu z wzięciem prysznica. Na korytarzu znajdują się suszarki, na których można rozwiesić uprane
ubrania. Do katedry około 15 min, do dworca autobusowego 20min.
2018-06-28 11:45:45 - Ania i Mirek: Niestety kadzidło jest już uruchamiane tylko podczas ważnych świąt
albo jak się zapłaci 400 E. My mieliśmy szczęście. Do Santiago dotarliśmy w piątek a w sobotę na mszy w
intencji pielgrzymów o 12.00 uruchomiono kadzidło.
2018-05-27 15:22:20 - Edyta i Zbyszek: Według przewodnika John'a Brierley'a z Sigueiro do Santiago de
Compostela  jest  17,2  km  (cała  Camino  Ingles  według  tegoż  przewodnika  ma  123,3  km,  a  według
postawionych słupków z żółtymi strzałkami około 10 km mniej - czas i odległość mają tu inny wymiar :-D ).
Polecamy zejść z Camino na kawę do Hotel Castro (leży tuż przy drodze). Kawa dla pielgrzyma jedyne 1
Euro. Tego dnia spotkamy mało miejsc by wziąć sello. A trzeba mieć dwie pieczątki na dzień, by dostać
compostelę. My braliśmy na stacji benzynowej na obrzeżach Sigueiro i właśnie w Hotelu Castro. Jest tu też
fajny  mural  -  cała  Camino  Ingles  od  Ferrol  po  Santiago  de  Compostela.  Według  przewodnika  John'a
Brierley'a ostatnie miejsce na pieczątkę, to Cafe Poligono. Nie byliśmy tam, ale dalej są jeszcze dwie
kawiarnie. W samym Santiago de Compostela menu peregino w pobliżu katedry 15 euro (18,5 jeśli nie
wzięliśmy ze sobą credencialu), a w bocznych uliczkach można kupić menu dnia za 10 euro (zupa, drugie
danie, deser i butelka wina). Nocowaliśmy w Hospoderia Talera - sympatyczne miejsce w hałaśliwym i
pięknym centrum starego miasta. :-) Na Camino Ingles znajdziemy dużo miejsc na odpoczynek w drodze -
miejsca piknikowe, miejsca odpoczynku dla pielgrzymów pochodzące nieraz z XIX wieku z dostępem do
wody (uwaga - nie zawsze pitnej - zwracajmy uwagę na napisy „agua non potable”) To piękna droga przez
zieloną Galicję. Najwyższe wzniesienie na trasie to A Malata - 460 m n.p.m., leżąca tuż przed Brumą. My
mieliśmy świetną pogodę - mżawka tylko przez jeden dzień. John Brierley radzi jednak „pack a poncho”.
Buen Camino! :-)
2017-11-19 20:32:10 - Dominika: Wszystkie albergue powyżej 10E i każda pozwala zostać na kilka dni.
Trzeba się jednak liczyć z tym, że jeśli przyjdziemy po 14 ciężko będzie znaleźć wolne miejsce w centrum
miasta. Polecam szczególnie Seminario Menor - 13E, sklepik, ciepłe posiłki, kuchnia i bardzo duża stołówka -
idealna do posiłków ze swoją "rodzinką" ;)  i  jest to idealne miejsce na podziwianie zachodu słońca z
widokiem na katedrę. Nawet jak się tam nie zatrzymujecie to koniecznie idźcie do tego parku właśnie na
jego podziwianie. Jeśli chodzi o biuro pielgrzyma - trzeba zejść uliczką w dół, skręcić w pierwszą uliczkę w
lewo i  iść  do końca.  Otwarte  już  od 8.  I  zmieniły  się  zasady darmowego posiłku -  otrzymuje go 10
pierwszych osób, które zjawią się właśnie w biurze pielgrzyma - razem z compostelą dostają specjalny
kupon. Warto też zaznaczyć, że w sezonie bardzo często (zawsze?) jest wiele osób - grup, którzy płacą za
odpalenie butafumerio. Dlatego wcale nie trzeba czekać do piątku - wystarczy iść na jakąkolwiek mszę na
12.
2016-10-12 16:14:22 - Beata: Na uroczystą Mszę św. dla pielgrzymów w Katedrze, na której uruchamiane
jest  zawsze Wielkie  Kadzidło  piątki  o  18.30 trzeba przyjść  minimum 45 min wcześniej  bo potem nie
wpuszczają do Katedry gdy wszystkie miejsca siedzące zostaną zajęte
2016-10-12 16:09:04 - Beata: Msza św. w piątki o 18.30
2016-05-09 20:47:32  -  Arek:  Albergue La Credencial,ul.Fonte dos  concheiros13.www.lacredencial,na
szlaku  francuskim.Nowo  otwarta  1.3  km  do  katedry,10E,kuchnia  pełne  wyposażenie
zenie,pralka,suszarka,komputer,drukarka,bardzo  czysto,bardzo  mili  gospodarze.W promieniu  300m dwa
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markety,dworzec autobusowy.Przebywałem tam parę dni polecam.
2015-06-07  10:05:04  -  Marysia  &  Łukasz:  Dla  strudzonych  wędrówką  polecamy  Hostal  Abrente
(www.hostalabrente.esmiweb.es) - najlepiej wyszukać na booking.com i poczekać jak będą dobre okazje
last minute. My za nocleg dla 2 osób, w pokoju 2-os, ze śniadaniem zapłaciliśmy 30e. Hostel położony jest
bardzo blisko dworca kolejowego (możliwość 1-dniowego wypadu np. do la Coruna lub Pontevedry), 15
minut spacerkiem od katedry. Prowadzony jest przez bardzo miłą rodzinę, starszy właściciel obowiązkowo
przedstawia na mapie historię Santiago, opowiada ciekawostki, zaznacza miejsca "must see"; do tego w
gratisie częstują po zakwaterowaniu dowolnym napitkiem (piwo, świeżo wyciskany sok, kawa itp.) + tapas.
Z restauracji w centrum miasta polecamy Casa Felisa - menu del dia 11e, piękny ogród w środku!
2014-11-05 17:47:51 - barbarra: Jestem zachwycoa Waszymi opowieściami. Idę...
2014-09-03 19:59:46  - 50plus: Compostelę dostaliśmy jako grupa :) Byliśmy w 4 osoby - chłopak z
obsługi chodził wzdłuż kolejki i wypytywał o grupy - wtedy sporządza się liste, oddaje credentiale i po
godzinie są compostele z imieniem po łacinie :) Do nas dołaczyli się Polacy po mszy - tak więc bylismy już
8-osobową grupą z Polski :) W tym dniu 22.08.2014, wg strony internetowej do Santiago weszło ponad 2200
pielgrzymów
2014-09-03 19:55:28  -  50plus:  Potwierdzam - polska msza w katedrze 9.30 w sierpniu -  wcześniej
możliwość spowiedzi po polsku. Msza ogólna dla pielgrzymów o 12. Nam udało sie obejrzeć Botafumeiro w
ruchu :) na wieczornej 22 sierpnia. Nocleg w hotelu de Belvis - niedaleko centrum, własny parking, koszt 70
E/pokój dwuosobowy z łazienką
2014-08-06 19:57:53 - Piotr: Jest nowo otwarte albergue la estacion 12€ jakieś 1,5km od katedry 15-
20prostej  drogi za dworcem kolejowym gorąco polecam bardzo mili  ludzie i  warunki jak to w nowym
właściciela zaczepił mnie na początku miasta powiedział że mogę zostawić mu plecak i przyjść później się
trochę balem wiec skończyło się tak że zawiózł mnie ,,czarna alfa,, do alb a później podrzucił jeszcze do
katedry. www.alberguelaestacion.com Rua de Xoana Nogueira14 tel. 981594624, 639228617
2014-08-06 19:57:39 - Piotr: Jest nowo otwarte albergue la estacion 12€ jakieś 1,5km od katedry 15-
20prostej  drogi za dworcem kolejowym gorąco polecam bardzo mili  ludzie i  warunki jak to w nowym
właściciela zaczepił mnie na początku miasta powiedział że mogę zostawić mu plecak i przyjść później się
trochę balem wiec skończyło się tak że zawiózł mnie ,,czarna alfa,, do alb a później podrzucił jeszcze do
katedry. www.alberguelaestacion.com Rua de Xoana Nogueira14 tel. 981594624, 639228617
2014-07-17 00:49:36 - Ewa z okolic Warszawy: Do katedry nie można wejść z dużym plecakiem! Jeśli
wejdziemy to zostaniemy poproszeni o zaniesienie go do przechowalni bagażu (3E, czynne do 21, niedaleko
biura pielgrzyma) więc lepiej zrobic to wcześniej. botafumeiro - było 1 lipca na mszy dla pielgrzymów o 12 :)
"chodzą słuchy", że jest we wtorki i piątki lub za opłatą 250 E.
2014-06-23 11:03:00 - Damian i Iga: Zbiórka na darmowe posiłki odbywa się w garażu w którym stoi
żółty  powóz.  Jesteśmy prowadzeni  do kuchni  gdzie  dostajemy swoją  porcję  i  idziemy jeść  do pokoju
pielgrzymów : )
2013-12-14 09:27:29 - Bolesław: Ważne! Koniecznie odwiedzcie targowisko miejskie! Stoiska z owocami
morza  robią  niesamowite  wrażenie,  podobnie  jak  sprawność  sprzedawców.  Dla  odważnych  -  pulpo
y(ośmiornica), bzpośrednio z garkuchni na placku przed wejściem do hal targowych.
2013-12-14 09:27:27 - Bolesław: Ważne! Koniecznie odwiedzcie targowisko miejskie! Stoiska z owocami
morza  robią  niesamowite  wrażenie,  podobnie  jak  sprawność  sprzedawców.  Dla  odważnych  -  pulpo
y(ośmiornica), bzpośrednio z garkuchni na placku przed wejściem do hal targowych.
2013-12-04 16:45:23 - tommaszi: W przewodnikach trzeba będzie nanieść zmianę o miejscu "zbiórki" dla
pielgrzymów oczekujących na darmowy posiłek w Hotel Reyes Catolicos. W tym roku miejscee to zostało
przeniesione niec bliżej plaza Obradorio (ok. 5-7 m). Charakterystycznym znakiem jest czarny powóz konny
z żółtymi kołami. W tym roku zdarzyło mnie się korzystać z dobrodziejstwa darmowych posiłków. Jeden z
panów wydających voucher nawet nie wołał od zgromadzonych pokazania composteli. Jak go spytałem
dlaczego nie chce tego dokumentu, to powiedział, że wszyscy wyglądacie na pielgrzymów.

Ponte Sarela
Do Moas: 2.2 km | Do Fisterra: 74.2 km

Moas
Do Carballal: 1.5 km | Do Fisterra: 72 km

Carballal
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Do Augapesada: 3.9 km | Do Fisterra: 70.5 km

Augapesada
Do Transmonte: 2.9 km | Do Fisterra: 66.6 km

2015-05-14 23:01:58 - Marta M: W Augapesada jest bar, w którym można posilić się pyszną kanapką
(ach, galicyjskie pieczywo) i napić kawy. Można też złapać internet ;)

Transmonte
Do Ponte Maceira: 2.2 km | Do Fisterra: 63.7 km

Ponte Maceira
Do Negreira: 4.5 km | Do Fisterra: 61.5 km

W Ponte Maceira el Tambre przechodzi się przez most Borrié de la Mara. Przez ten most prowadzi jedna z
dawnych dróg Camino, którą z Composteli szli do Fisterra i Muxía. Dziś jest czarującym zakolem, który
zachowuje stary most pochodzenia rzymskiego, kościół romański, odnowione stare młyny i tama na rzece,
stanowią że jest to miejsce jedyne naturalne i artystycznie piękne.

Negreira
Do Zas: 2.4 km | Do Fisterra: 57 km

32 miejsca, całą dobę; przy szosie do Noja

Stolica okręgu A Barcala, główna miejscowość w okolicy regionu rolniczego.

2022-10-29 15:03:29 - Przemysław: Albergue Xunta, koszt noclegu 8euro aktualne na październik 2022
2018-06-27 00:43:23 - Grzesiek: Wychodząc po Mszy św w Santiago o 12:00, spokojnie dojdziemy na 18-
18:30 do Neigerry,gdzie jest dużo schronisk. Ja spałem w San Jose na końcu miasta - schronisko na parterze
bloku mieszkalnego. Czysto, jest pralnia i zaplecze kuchenno-automatowe, choć w miasteczku nie brakuje
sklepów i barów. Warto pokonać te 21 km z Santiago - trasa nie powala ale są atrakcyjne fragmenty
2017-08-18 14:23:26 - MartiMoni: Santiago-Negreira 24 km. Trasa nie jest najpiękniejsza na swiecie, ale
i tak jest ladna i warto przejsc calosc :) z albergi do marketu Gadis jest 1 km. Schronisko 28 miejsc,
kuchenka, 2 garnki, patelnia, pare naczyn. O 14 bylo juz pelne, hospitalera niezbyt mila, nie ma mowy o
spaniu na podlodze czy wzieciu samego prysznica
2015-12-27  23:47:16  -  Ania:  Z  Santiago  do  Negreiry  warto  podjechać  autobusem  z  dworca
autobusowego (centrum), odcinek podobno bardzo nieciekawy.
2015-05-14 23:04:25  -  Marta M:  Spałam w tym roku w Albergue Lua, 10 Euro. Czysto i  schludnie,
dostępna kuchnia (bez lodówki) ze wszystkimi potrzebnymi naczyniami, jest też automat z kawą. Pralka i
suszarka po 4 euro każda - trochę sporo, ale udało się to podzielić na kilka osób. W maju 2015 byłam w
schronisku ja i dwójka innych pielgrzymów, wiem też że w municipal w tym czasie nie było zbyt wielu osób.
2014-07-30 10:15:16 - Mariusz: Albergue publiczne jest zlokalzizowane trochę za centrum. Cena: 6 euro.
Dobrze wyposażone. W Negreira są supermarkety, można więc tutaj kupić produkty na następny etap.
Kolajne duże supermarkety są w Fisterze.
2014-07-03  19:06:53  -  Paweł  i  Basia:  Bardzo  sympatyczne  albergue  municypialne-
czysto,nowocześnie,kuchnia  dobrze  wyposażona-polecamy!
2012-09-30  18:38:58  -  Marek:  W  schronisku  miejskim  balagan.  Do  18.00  nie  ma  osoby
odpowiedzialnej.Jest lista. Cwaniacy zapisuja po 5 osob na liste, klada na lozko cokolwiek i o 11 nie ma
miejsc. Radze spac w miescie.Sa trzy bardzo dobre schroniska prywatne.
2011-09-28 01:15:44 - Haga: Od hospitalery można otrzymać (czy też kupić)specjalny credencjał na tę
trasę z rozrysowaną mapką.
2011-03-27 11:08:14  -  Antoni:  Albergue z porządną kuchnią. Warto zrobić zakupy po drodze, żeby
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później nie wracać z albergue do sklepu.
2010-08-30 20:45:08 - Magda: Sympatyczne schronisko i sympatyczna hospitalera. W miasteczku jest
też kilka supermarketów i barów.
2010-07-30  21:18:24  -  Krzysztof:  W  centrum  otwarty  prywatny  Alberg  na  sto  miejsc,  po  trasie
informacje jak trafić. Nowa trasa po wyjściu z Negreira prowadzi w prawo przed Albergiem. Zauważyłem, że
część  niemieckojęzycznych  podjeżdża  do  Negreira  autobusami  i  nie  mają  skrupułów.  Alberg  5
euro,poszewka, prześcieradło, kuchnia, naczynia, bardzo czysto.
2009-10-31 20:04:18  -  Kate Walker:  Uwaga! Albergue wypełnia się naprawdę szybko, zwłaszcza w
październikowe poniedziałki (coraz więcej osób pielgrzymuje we wrześniu/październiku i z Santiago rusza w
poniedziałek właśnie do Negreira). Ponieważ jest już po sezonie, nie ma namiotów i zostają 2 hotele w
miasteczku. Jeśli przychodzi się do nich późno, warto negocjować cenę, dostawienie materaca itp., ale to nic
pewnego.
2008-08-12 13:24:46 - Od Macieja: Negreira - albergue municypalne -3euro, otwarte od 1330 , 1km za
miastem po trasie camino, szybko się wypełnia, dobrze wyposażona kuchnia, woda letnia, dobre. Polecam!
Menu w barze Mezqita 8euro i tu też łóżko za 12 euro.
2007-09-07 17:54:12 - Anka K: Schronisko "donativo". Oprócz miejsc w pokojach (3 pokoje) są materace
rozkładane na parterze. W sierpniu i początkiem września były jeszcze 4 namioty. Jak ktoś nie miał karimaty
mógł pożyczyć a nawet dodatkowe koce. Jest kuchnia. Miasteczko - sklepy, banki, bary i restauracje. Nie ma
najmniejszego kłopotu z zaopatrzeniem. Tylko jedna uwaga. TRZEBA zrobić zakupy na następny odcinek a
raczej nocleg.
2007-08-10 11:00:13 - Greg: Jest albergue, sklep, bar, internet, bankomat. tyle wiem.
2007-08-10 10:48:23 - justGreg:
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Etap 2
Negreira - Olveiroa (28.2 km)

Mały most na rzece Barcala lokalizuje wyjście z Negreira. Etap rozpoczyna od wspinania się na wzgórze, gdzie
znajduje się Kościół San Xulian Negreira, albergue pielgrzymów znajduje się po naszej lewej stronie. Potem po ścieżce
w lewo kończymy pokonywanie altozano by szybko osiągnąć Zas.
Droga pokrywa się w różnych punktach z dawną szosą do Fisterra i odcinek przebiega w strefie płaskowyżu, który
pozwala sięgnąć dalej wzrokiem.
Po przekroczeniu Zas musieć stawić czoło dużej nierówności terenu by dotrzeć do A Pena, Vilaserio i  Maroñas.
Począwszy od tego ostatniego punktu stale po asfalcie, będziemy musieli pokonać kolejne wzniesienie by następnie
zejść do Corzón, Ponte Olveira i Olveiroa, w którym kończy się ten etap.

Zas
Do A Pena: 5.2 km | Do Fisterra: 54.6 km

2018-06-27 00:58:17 - Grzesiek: Proponuję przejście odcinka Neigerra - Hospital w jeden dzień 41km.
Trasa nieciekawa przez płaskowyż asfaltem i szutrem pośród pastwisk między gospodarstwami z hodowlą
bydła. Nieliczne ciekawsze fragmenty. Po drodze są nieliczne bary, sklepów mało, co jakiś czas albergue.

A Pena
Do Vilaserío: 3.9 km | Do Fisterra: 49.4 km

Vilaserío
Do Maroñas: 6.9 km | Do Fisterra: 45.5 km
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2017-09-25 11:49:20 - Ewa: Albergue Rte. O Rueiro (prywatne) tuż przy wejściu do miasteczka. Czyste,
zadbane, jest pralka i suszarka płatana. 2 pokoje, w każdym około 12 łóżek, w tym łóżka pojedyncze (nie
piętrowe). Nie ma kuchni (tylko mikrofala), ale naprzeciwko jest bar.
2014-09-14 21:17:52  -  Niezgódka:  Alberge  municypalne  nadal  donativo,  brak  łóżek,  jedynie  kilka
materacy. Niezbyt czyste i mało przyjemne. Brak kuchni. Mimo wszystko jest ciepły prysznic.
2011-07-17 23:38:51 - Relka: Albergue donativo. Pani opiekująca się mieszka na przeciwko w niebieskim
domku. Pokoje na górze już odgrzybione. Materace (gimnastyczne) i  koce nadal aktualne. Zrobione 2
prysznice na górze z nowymi brodzikami i ciepła woda. Na dole ubikacje też ok. W miarę czysto jak na takie
warunki. Za to długi sznur do suszenia prania przed albergue. Bar 0,5km wcześniej dobre jedzonko. Przy
barze też jest prywatne schronisko.
2010-07-30 21:37:33 - Krzysztof:  Brak kuchni i naczyń. Kilkanaście materacy i kilka kocy. Spanie na na
podłodze w strasznie zagrzybionych i zawilgoconych pokojach na piętrze, parter, była sala gimnastyczna w
miarę sucha. Cena donativo ale nie mniej niż 3 euro. W brew pozorom Alberg wypełnia się dość szybko,
myślę, że tymi podjeżdżającymi do Negreira. Niemka która napiła się nieprzegotowanej wody, wylądowała
w Cee w szpitalu z rozstrojem żołądka. ODRADZAM.
2009-11-21 22:10:56 - Wojtek: Update: sa dwa male rondelki, da sie ugotowac makaron od biedy
2009-06-11 12:10:51 - Luiza i Bartek: Albergue municypalne w dawnej szkole - donativo. Spanie na
materacach, łazienka. Brak kuchni, ale hospitalera udostępnia kuchenkę elektryczną, nie ma garnków. W
miejscowości jest bar, nie ma sklepów.

Maroñas
Do Corzón: 6.8 km | Do Fisterra: 38.6 km

2022-10-29 15:05:45 - Przemysław: Albergue i bar Casapepa w Santa Marina koszt noclegu 14euro w
sali wieloosobowej na łóżku piętrowym, bardzo smaczny filet z frytkami 5,50euro, aktualne na październik
2022
2016-06-21 20:22:43 - Sławek : Santa Marina to parę budynków obora kościół z cmentarzem i Alberga.
Obok pieszo kilka minut inne albergi ale wszystko middle of the nothing. To nie jest jaj na camino frances ze
jaj już jest wioska to przynajmniej alberga dwa bary i tinda. Tutaj jest N I C
2014-08-06 22:12:20 - Piotr: Nie widziałem tam nic może chodziło o Santa Marina jest tam alberke casa
pepa czy coś takiego 12€ menu 10€ 15miejsc chyba warto poprosić w barze w Vilaserio o rezerwacje
miejsca szczególnie jeśli idziecie z Santiago i jest późno wlasciciele mili dom i warunki spoko choć klimatu
nie ma może dlatego że byli akurat sami hiszpance a ja późno dotarlem a i brak kuchni oczywiście
2009-06-11 12:13:58 - Luiza i Bartek: Dwa bary i prywatne albergue (10euro).

Corzón
Do Olveiroa: 3 km | Do Fisterra: 31.8 km

2014-09-14 21:28:23 - Niezgódka: Albergue donativo prowadzone przez właścicielkę baru (rewelacyjne
kalmary za 6E). Czysto i schludnie.

Olveiroa   
Do Hospital: 4.2 km | Do Fisterra: 28.8 km

otwarte: 17-23; 34 miejsca

2022-10-29 14:50:59 - Przemysław: Albergue Xunta za "sklepobarem" koszt noclegu w październiku
2022 tylko 8euro
2017-08-18  19:45:45  -  MartiMoni:  Negreira-Olveiroa  34.5  km.  Kuchnia,  mikrofala,  lodowka.  W
Ponteolviera nie widzialysmy nic donativo, tylko prywatne albergi
2017-08-04 21:04:56  -  Gabs:  Albergue municypalne dalej  za 6€, trochę już zniszczone, ale nie ma
zamieszkałych  materaców.  Trzeba  zająć  sobie  miejsce,  hospitaliera  przychodzi  o  19tej.  Wyposażona
kuchnia, trochę mało toalet i natrysków. Nie liczymy na żadne zakupy, jeśli chcemy ugotować obiad to
trzeba przynieść wszystko ze sobą. Jest wifi. Sklepiki prowadzone przez bary/albergi prywatne są dobrze
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przemyślane i nie pozwolą nam na swobodne przygotowanie obiadu we własnym zakresie. Ceny w barze
trochę zawyżone, porcje nie są duże. Jest też restauracja, ceny odpowiednio wyższe. Są 3 prywatne albergi,
ceny od 10€.
2016-05-29 18:15:09 - S.: W miejskim albergue jest wifi, cena nadal 6e. Dodatkowo 2km wcześniej w
Ponteolviera jest albergue za donativo, obok baru z menu za 8e.
2015-05-14 23:09:26  -  Marta M:  Municipal nadal kosztuje 6 euro, porządnie utrzymane, jest nawet
zasłonka w prysznicu  ;)  rozmieszczone w kilku  budynkach,  w jednym z  nich  mieści  się  dość  dobrze
wyposażona kuchnia (no, ze szklankami był problem:)) z jadalnią i paleniskiem, w którym można rozpalić
miły ogień - przy deszczowej pogodzie rzecz nie do przecenienia.
2014-09-18  19:47:34  -  JJ:  Prywatne  albergue  przy  barze/restauracji  -  12  euro.  Nie  ma  kuchni,  w
restauracji menu dnia za 10 euro.
2014-07-30 10:10:08 - Mariusz: Publiczne 6 euro. Bardzo dużo much z uwagi na pobliskie gospodarstwo.
Kuchnia wyposażona częściowo. Dwa małe sklepiki w barach (dość wysokie ceny, maly asortyment).
2014-07-03 19:10:17  -  Paweł i  Basia:  Sklepiki  w barze i  w restauracji,ale  wybór  niewielki  i  ceny
horendalne!  Ale ok 17 przyjeżdża sklep na ciężarówce-nasłuchujcie głósnego trąbienia-dużo owoców i
warzyw oraz innych produktów -bardzo tanio!
2011-03-27 11:10:41 - Antoni: Nietypowe albergue - w kilku budynkach po obu stronach ulicy. W barze
As Pias jest WiFi, ale jedzenia nie polecam.
2010-08-30 20:46:24  -  Magda:  Klimatyczne miejsce, fakt nie ma sklepów, ale jest bar z menu del
peregrino za 8.50euro.
2010-07-30 21:42:08 - krzysztof: Sklepu nadal brak. Cna 5 euro, prześcieradło, poszewka, kuchnia i
naczynia. Miejsc jest około 80, upychają wszystkich nawet na materaca w kuchni.
2009-10-31 20:07:59 - Kate Walker: Nadal nie ma sklepu, albergue z bardzo przyjemną hospitalerą 3€
;), podobno gdzieś w miasteczku jest internet.
2009-06-11 12:12:52 - Luiza i Bartek: W miejscowości jest też hotel (raczej drogi).
2008-09-26 20:37:14 - Dominik: W miejscowości są 3 bary. Jeden przy hostelu u wyjścia szlaku w stronę
Fisterry, drugi zaraz przy albergue, natomiast trzeci trzeba przejść jakieś 100 m w górę za albergue i w
prawo 50m. Tam w barze można kupić jedzenie. Kobieta miała pieczywo, żółty ser w lodówce i różne
gatunki mięs do obkładu. Ja tam kupiłem jeszcze mleko.
2008-08-12 13:25:15 - Od Macieja: Olveiroa - albergue municypalne -3euro, otwarte od 1530 , dobre,
kuchnia wyposażona, brak sklepów- przyjeżdża na kółkach z owocami!
2007-09-07 18:01:53  -  Anka K:  Jedno  z  najsympatyczniejszych  schronisk.  B.  ładnie  zaadaptowane
budynki. Hospitaliera mieszka obok i przychodzi o 15.30 a potem gdy zobaczy że nazbierało się trochę
pielgrzymów. Jest kuchnia i jadalnia w osobnym budynku. Jest tylko jedno "ale". W miejscowości nie ma
sklepu (można iść 4 km), jest tylko bar i restauracja. Też "donativo" i nie ma problemu z dodatkowymi
miejscami mp na materacach w miejscu gdzie są przewidziane miejsca dla koni.
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Etap 3
Olveiroa - Corcubión (16.8 km)

Stawiamy czoła ostatniemu etapowi albo przedostatniemu, wszystko zależy czy decydujemy się zakończyć tu swoją
przygodę  lub  przedłużyć  wędrówkę  przez  całe  wybrzeże  do  Muxia.  Ten  etap  do  omawianej  miejscowości  jest
rzeczywiście piękny, ponieważ w wędruje się blisko wybrzeża Costa da Morte.
Możemy zapewnić, że odległość z Olveiroa do Finisterre pozostawi niezapomniane wrażenie dla pielgrzyma. Pierwsza
część to wzniesienie do Hospital, jest trochę niegościnne i jałowe, na dodatek widok dymiących kominów fabryki
minerałów, które znajdują się na wysokości Hospital. Jednak druga część, już w zejściu do miejscowości Cee, jest
bardzo przyjemna zwłaszcza końcówka etapu, gdy morze jest w zasięgu ręki, a my wędrujemy w poszukiwaniu "Końca
Świata".
Miejscowości  Cee,  Corcubión,  Sardiñeiro  i  charakterystyczna  Finisterre,  oczarowują  nas  swoim  położeniem  i
wspaniałymi widokimi, swoją architekturę i swoją osobliwą pięknością.
Jeśli zdarzy się, że przyjdziemy pogodnego dnia, radzimy, aby rozkoszować się zachodem słońca w wzburzonych
wodach Atlantyku, jest to rzeczywiście spektakl nieprawdopodobny i robiący wrażenie. Nie zaskakuje nas, to że już
Rzymianie podziwiali to niesamowite widowisko.

Hospital
Do Cee: 12.4 km | Do Fisterra: 24.6 km

2018-06-27 01:05:53 - Grzesiek: Albergue działa 12 e. Jego właścicielka prowadzi też bar, który jest na
wylocie  z  miejscowości.  Podwożą samochodem na kolację,  chociaż  wolałem się  przejść  na nogach.  6
osób/pokój, pralka / szuszarka. Kuchnia z wyposażeniem. Czyściutko. Super punkt startowy na Fisterrę,
gdzie można dojść na południe. Polecam
2017-09-25 11:53:38 - Ewa: W alberdze możliwośc rezerwacji miejsca. Około godziny 13:00 w zasadzie
wszystkie miejsca są zarezerwowane.
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2017-09-25 11:52:09  -  Ewa:  Przy wejściu  do miejscowości  informacja turystyczna,  która kieruje  do
miejscowego baru (ostatniego na przestrzeni  15km w drodze do Fisterry).  Właścicielka baru prowadzi
albergę, 12 EUR, czysto, ciepła woda, kuchnia (działa tylko mikrofala, brak wyposażenia). Za albergą miły
ogródek, gdzie można odpocząć i wygrzać się w słońcu.
2007-09-07 18:07:10 - Anka K: Bar jest otwierany dość wcześnie bo po 7 rano był już czynny czyli można
napić się kawy i ewentualnie coś zjeść.
Tutaj rozdzielają się szlaki: na Finisterę (w lewo) i Muxię (w prawo)

Cee       
Wys.: 10 m.n.p.m. | Do Corcubión: 0.2 km | Do Fisterra: 12.2 km

1.  Albergue  O  Camiño  das  Estrellas:  30  miejsc,  cena:  10€,  Avda.  Finisterre  78,  tel.  981-74--
5-75, http://www.alberguecaminodasestrelas.com/, otwierane o 11:30, całoroczne, pralnia, internet, bar z
kolacją i śniadaniem; 2. Albergue A Casa da Fonte: 42 miejsca, cena: 10€, Rua de Arriba 36, tel. 699-2-
-27-11 / 981-74-66-63, http://albergueacasadafonte.blogspot.com.es/, otwierane o 11, całoroczne (od 15.XII
do 1.III tylko z rezerwacją), kuchnia, pralnia, internet; 3. Albergue O Bordón: 24 miejsca, cena: 12€,
Camiños Chans-Brens, tel. 981-74-65-74 / 655-90-39-32, otwierane o 12:00, całoroczne, kuchnia, pralnia,
internet, kolacja 9€, sniadanie 3€; 4. Albergue Moreira: 14 miejsc, cena: 12€, C. Rosalia de Castro 75,
tel.  620-89-15-47  /  981-74-62-82,  www.alberguemoreira.es,  otwierane  o  11:00,  całoroczne,  kuchnia,
pralnia, internet, możliwość wynajęcia pokoju 2-os.
2022-10-29 14:52:28  - Przemysław: Albergue A Casa da Fonte: 42 miejsca, cena: 14€ aktualna na
październik 2022; najprawdopodobniej inne też droższe

Corcubión       
Mieszk.: 2000 | Wys.: 16 m.n.p.m. | Do Sardiñeiro: 6.3 km | Do Fisterra: 12 km

1. Albergue municipal San Roque: 20 miejsc, donativo, O Vilar, tel. 981-70-61-63 (Oficina Turismo) /
981-74-54-00 (Ayuntamiento), całoroczne, otwierane o 16, ok. 1km za miastem, brak infrastruktury, ale na
miejscu oferowany jest wspólny obiad, a rano śniadanie (Miła atmosfera, wspólny posiłek - przyrządzany
przez hospitalierki :) Najbliższe sklepy w Cee - 4 km (drogą w dół). Warto się zatrzymać. :) (Dominik, 2008-
09-26) 2. Albergue Camiño de Fisterra: 14 miejsc, cena: 10€, C. Cruceiro de Valdomar 11, tel. 981-7-
-50-40 / 629-11-41-22, całoroczne, otwierane o 9, kuchnia, pralka
Możliwość  skorzystania  z  noclegu  w  hostalach:  Hostal  San  Martín  (Av.  de  la  Marina  4,
tel. 981-74-60-22), Hotel Praia de Quenxe (Lg. Praia de Quenxe 43, 7 miejsc, tel. 981-70-64-57, cena od
35 €), Hotel As Hortensias (Lg. Praia de Quenxe, 16 miejsc, tel. 981-74-75-84, cena od 30€)
W  miasteczku  sklepy  i  inne  cywilizacyjne  rarytasy,  a  z  co  wyższych  wzniesień  już  widać  cypel
Fisterry... Trasa Corcubion-Fisterra bardzo przyjemna, wzdłuż linii brzegowej i trochę przy szosie. (Monika
Cz., 2008-05-28)
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Etap 4
Corcubión - Fisterra (10.3 km)

Sardiñeiro
Do Fisterra: 5.7 km | Do Fisterra: 5.7 km

Fisterra           
Mieszk.: 5100 | Wys.: 18 m.n.p.m. | Do San Martino de Duio: 1.9 km | Do Fisterra: 0 km

1. Albergue de la Xunta de Fisterra: 36 miejsc, cena: 6€, C. Real 1, w centrum, blisko portu, tel. 981-7-
-07-81,  całoroczne,  otwierane  od  13:00  (w  sezonie)  i  od  15:00  do  22:00,  kuchnia,  pralnia,
hospitalero  Begoña  daje  specjalny  dokument  Fisterrana,  który  potwierdza  przebycie  drogi  do
Fisterry, albergue municypialne otwarte całą noc - pielgrzymi dostają hasło do zamka szyfrowego - ale
uwaga! o 21 zamykają jadalnię i kuchnię i otwierają dopiero następnego dnia o 13! Niech więc was nie dziwi
pełna lodówka zaskakujących produktów - wino,piwo wędliny - to pozostało po tych,co chcieli późno wieczór
lub rano coś zjeść... (Paweł i Basia, 2014-07-03) Mimo, że po dojściu do Santiago dopadł mnie "leń", warto
było  przejść  ten  kawałek  chociażby  po  to,  żeby  załapać  się  na  nocleg  w  finisterowskim  albergue
(pielgrzymów autokarowych nie przyjmują). Fantastyczna atmosfera! Armando zdecydowanie zasługuje na
miano hospitalera nr 1 ;-). (...) kuchnia dobrze wyposażona, lodówka zresztą też :). Alberge jest otwarte od
13. przez całą noc, dlatego można spokojnie spacerować nocą portowym brzegiem. Zapomniałabym! -
ogromnym plusem są oczywiście "free hugs" od Armanda - wystarczy poprosić ;-) Przyjmują tylko na jedną
noc, ale plaże w Finisterze także są wygodne. Dobrą opcją jest też nocleg na placu zabaw, na przeciw
kościoła idąc ok.300m w kierunku Końca Świata. Można się nie tylko dobrze wyspać, ale też umyć, a nawet -
pogimnastykować na specjalnym zapleczu sportowym;-) (Hania, 2011-08-03); 2. Albergue de Paz: 28
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miejsc, cena: 10€, C. Victor Cardalda 11, tel. 628-90-36-93 / 981-74-03-32, całoroczne (do potwierdzenia w
zimie), otwierane o 11:00, mikrofalówka w kuchni, pralnia, internet; 3. Albergue Finistellae: 20 miejsc,
cena:  12€  (prześcieradło  w  cenie),  C.  Manuel  Lago  Pais  7,  tel.  637-82-12-96,  www.finistellae.com,
całoroczne  (zimą  trzeba  potwierdzić),  otwarte  od  rana,  kuchnia,  pralnia,  internet,  śniadanie  3,50€;
4. Albergue do Sol e da Lua: 18 miejsc, cena: 10€, C. Atalaya 7, tel. 981-74-06-55 / 617-56-86-48,
całoroczne (w sezonie konieczna rezerwacja), kuchnia, pralnia, internet, kolacja i śniadanie; 5. Albergue O
Encontro: 16 miejsc, cena: 15€ (w sezonie) i 12€, Rúa do Campo, tel. 696-50-33-63 / 981-74-03-69, od IV
do XI,  kuchnia,  pralnia,  internet;  6.  Albergue Cabo da Vila:  28 miejsc,  cena:  12€ (ze  śniadaniem,
prześcieradło i  ręcznik), C. Coruña 13, tel. 607-73-54-74 / 981-74-04-54, www.alberguecabodavila.com,
całoroczne  (zimą  konieczna  rezerwacja),  od  07:00,  kuchnia,  pralnia,  internet,  serwują  śniadanie;
7. Albergue Por Fin: 11 miejsc, cena: 10€, C. Federico Ávila 19, tel. 636-76-47-26, od Wielkanocy do XI (w
pozostałym okresie rezerwacja), kuchnia, pralnia, internet, godne polecenia prywatne węgierskie albergue
(...) dobrze wyposażona kuchnia, salon, przyjemna atmosfera (Niezgódka, 2014-09-14); 8. Albergue Mar
de Rostro:  23 miejsca, cena: 10-12€ (w zależności od sezonu, w cenie ręczniki i  pościel),  C. Alcalde
Fernández 45, tel. 637-10-77-65 (W-App) / 981-74-03-62, www.marderostro.com, od III do XI, otwierane o
07:45, kuchnia, pralnia, internet, śniadanie 2,50€; 9. Albergue Arasolis: 16 miejsc, cena: 10€ (grupy i
rezerwacje) do 12€ (reszta), C. Arasolis 3, tel. 638-32-68-69 (W-App) / 981-71-21-43 / 679-35-24-68 (W-
App),  całoroczne,  otwierane  od  09:00,  kuchnia  kompletnie  wyposażona,  pralnia,  internet,  szafki  na
wartościowe  przedmioty;  10.  Albergue  do  Mar :  18  miejsc,  cena:  10€,  C.  San  Roque,
tel. 981-74-02-04, alberguedomar.com, od Wielkanocu do X, otwierane od 08:00 do 22:00, kuchnia, pralnia,
internet, śniadanie 3€, schowki; 11. Albergue Mar de Fora: 11 miejsc, cena: 10€, Rúa Potiña 60, tel. 686-
93-90-79, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet, śniadanie
Możliwość noclegu: Hospedaje Lopez (Carrasqueira 4, od 20€, tel. 981-740-449), Hostal Mariquito (C.
Santa Catalina 44-46, 17 miejsc, od 25€, tel. 981-74-00-44 / 981-74-00-84, www.hostalmariquito.es), Hotel
Á n c o r a  ( C .  A l c a l d e  F e r n á n d e z  4 3 ,  2 7  m i e j s c ,  o d  2 5 € ,  t e l .
981-74-07-91, www.hotelancorafinisterre.com), Hotel Finisterre (Rúa Federico Ávila 8, 46 miejsc, od 30€,
tel.  981-74-00-00,  www.hotelfinisterre.net),  Alojamiento  Mirador  Fin  da  Terra  (C.  Montarón,  9
miejsc, od 20€, tel. 648-91-89-29), Hotel Playa Langosteira (Lugar de Escaselas 1, 28 miejsc, od 35€,
tel. 981-70-68-30, www.hotelplayalangosteira.com), Casa de Rosita (C. del Castillo 30, od 20€, tel. 981-
740-493, na wzgórzu przy zamku).
Dobrym pomysłem jest też nocowanie na plaży, tej bez muszli.  (Niezgódka, 2014-09-14) UWAGA: koło
latarni morskiej nie można już spalać swoich rzeczy. (Magda, 2010-08-30) Polecam wszystkim nocleg w
casa miguel, 5 min drogi od albergue muncipal, z ulicy gdzie jest albergue muncipal musicei isc w gore,
potem w prawo i zaraz w lewo mala uliczka i potem w prawo. Najlepsze albergue w jakim bylem na calym
camino. Ceny: 5, 7 i 25 euro, zaleznie od pokoju jkai wybierzecie, wspolne posilki. Zdecydowalem sie zostac
tam 3 noce, gdybym mogl zostalbym dluzej :) (2009-11-21)
Trafiłem na super pogodę, co nie jest łatwe w tym miejscu, znalazłem lokum w mieście i hura na górę. A
tam piękny zachód słońca i coś, czego nie zapomnę. Na jednej z skał o zachodzie słońca zaczął grać ktoś na
kobzie, raczej dudzie, co w tym klimacie zachodu słońca i niesamowitej pokory po Camino; wszyscy jakoś w
ciszy rozpamiętywali trudy poprzednich dni, dało niesamowite przeżycie. Zapomniałem o tym, że mam
nocleg w miasteczku, zostałem na całą noc, zresztą jak większość pielgrzymów tam będących w tym czasie.
Małe ognisko na skałach, wspólny posiłek, którym dzielili się z tymi co przyszli z miasta tylko na chwilę i nic
nie zabrali z sobą, oczywiście muzyka już bardziej wokoł ognia skoncentrowana i noc z gwiazdami i szumem
oceanu. Rankiem nikomu nie było zimno...wszystkim życzę takiego noclegu. (andrzej, 2010-01-16)
Kto ma czas warto przejść się na Muxię. Początkowo niezbyt dobrze oznakowany ale kierując się na łires
trafiamy przed miejscowością na znaki. W łires niespodzianka przez rzekę nie ma mostu (podobno trochę
dalej  jest)  i  trzeba rzeczkę przejść  w bród.  Dalej  do Muxi  nie  ma problemu.  Jedyny odcinek Camino
wyznakowamy dwukierunkowo.W Informacji Turystycznej w Muxi wydawany jest kolejny dyplom ukończenia
Camino. Schronisko 24 miejsca, nowoczesne, duże "donativo". Autobusy do Santiago. (Anka K, 2007-09-07)
Spis połączeń autobusowych na całym wybrzeżu: www.busescostadamorte.com
2022-10-29 14:54:19  -  Przemysław:  Albergue  de  la  Xunta  de  Fisterra:  cena:  8€  aktualna  na  11
październik 2022, otwarto o 13:55
2017-09-25 11:57:05 - Ewa: Albergue Arasolis 10EUR, kuchnia z lodówką, czajnikiem i mikrofalą, szafki
na wartościowe przedmioty. Czysto i przyjemnie.
2017-09-25 11:55:05 - Ewa: Albergue de Peregrinos mimo tego, że powinno być otwarte od 13:00 było
otwarte od 17:00,  co spowodowało,  że większość pielgrzymów znalazła już schronienie w prywatnych
albergach.

http://www.finistellae.com
http://www.alberguecabodavila.com
http://www.marderostro.com
http://alberguedomar.com/es/
http://www.hostalmariquito.es
http://www.hotelancorafinisterre.com
http://www.hotelfinisterre.net
http://www.hotelplayalangosteira.com
http://www.busescostadamorte.com
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Etap 5
Fisterra - Muxia (22.8 km)

San Martino de Duio
Do Lires: 12.1 km | Do Fisterra: 2 km

Lires
Do Frixe: 2.1 km | Do Fisterra: 14 km

2022-10-29 14:55:26 - Przemysław: Albergue Hostel As Eiras cena 20euro w sali wieloosobowej aktualna
na 12 październik 2022
2017-08-06 18:15:27 - Gabs: Że względu na złą pogodę i dużą ilość czasu zatrzymaliśmy się w hostelu As
Eiras  przy  barze.  12€,  bardzo  czysto,  w  kuchni  tylko  mikrofala,  lodówka.  W  barze  ceny  troszeczkę
zawyżone, ale innej opcji nie było (menu ograniczone, ale za to świeże produkty). Wifi osłabło po przyjściu
reszty pielgrzymów (wielu zarezerwowało miejsca przez internet w drodze do Muxia).  Gorąca woda ;)
możliwość zrobienia prania i suszenia (trzeba zapytać na recepcji).
2014-09-18 19:55:23 - JJ: W Lires należy podbić credential. W centrum wioski, niedaleko kościoła, jest
strzałka  prowadząca  na  podwórze.  Tam  na  stoliku  leży  pieczątka  i  pudełko  na  donativo.  Pieczątka
wymagana w schroniskach w Fisterrze i Muxii, a także aby dostać certyfikaty w tych miejscach.
2010-07-30 22:40:06 - Krzysztof: Przejście przez rzekę dość ciekawe, od stron Lires ostatnie kamienie są
rozsunięte.

Frixe
Do Morquintian: 3.6 km | Do Fisterra: 16 km

Morquintian
Do Muxia: 3.1 km | Do Fisterra: 20 km



Camino de Santiago Camino de Fisterra

www.caminodesantiago.pl Strona 17/21

2022-10-29 14:59:47 - Przemysław: A ja trafiłem na potok za łąkami pokrzywami tuż przed Muxią...
2010-07-30 22:34:34 - Krzysztof: Małe zmieszanie z oznaczeniem trasy, ja trafiłem na łąki pokrzywy.

Muxia        
Do Fisterra: 23 km

Polideportivo Municipal de Muxía pełni funkcje schroniska dla pielgrzymów.

Autobus Muxia-Santiago 5,80 € 2 godziny.

2022-10-29 14:58:39 - Przemysław: Albergue Xunta Muxia cena 8euro aktualna na 13październik 2022,
otwarli o 13:00. Sanktuarium otwierane tylko na msze o 19 Autobus MonBus Muxia-Santiago dCp 6,55euro
1h47m bez WC
2017-09-25 12:02:25 - Ewa: Albergue w Muxia 6EUR, czyste, duże. Kuchnia wyposażona w podstawowe
naczynia, płyte i kuchenkę mikrofalową. Na 2 piętrze taras, z którego można podziwiać zachody słońca. W
miasteczku  kilka  supermarketów.  W odległości  około  300m przystanek  autobusowy z  autobusami  do
Santiago.
2017-08-19 21:49:04 - MartiMoni: Polecamy przjeść się najpierw na Muxie wprost z Oliveiroa - 32.5 km,
malo ludzi, po 10 km alberge municypalne w Dumbria. Natomiast w samej Muxi schronisko piękne, 24
miejsca, taras widokowy na gorze, z którego można oglądać zachód slonca. 3 supermarkety, informacja
turystyczna wydaje Muxiane pn-pt 10-20, weekendy 10-14 i 16-20. Msza w sanktuarium codziennie o 19
2014-09-18 19:52:07 - JJ: Albergue - we wrześniu 2014 za 6 euro. Czyste, nowoczesne. Bardzo duże, ale
tylko z 32 łóżkami.
2013-08-29 15:21:03 - Magda: Godne polecenia, jeśli ktoś chce spędzic więcej niż jedną noc w Muxii,
prywatne albergue \"Bela Muxia\". Dane kontaktowe można uzyskać w informacji turystycznej w Santiago.
12 euro, kapitalne warunki. Poza sanktuarium Virxe da Barca, plażami Lourido, plażą w Muxii i widokami
Monte  Corpino,  w  okolicy  znajduje  się  bardzo,  naprawdę  bardzo  interesujący  szlak  spacerowo  -
wycieczkowy, biegnący w stronę camino, którym idzie się na Muxię z Dumbrii, z plażą Arena Mayor, ujściem
rzeki Negro i zespołem zabytkowych młynów (Os Muinos, niewiarygodne widoki), no i romańskim kościołem
benedyktynów w Moraime.
2012-08-16 00:13:44  -  Antek i  Ela:  właśnie wróciliśmy z naszego Camino,  gdzie ostatnim naszym
etapem był odcinek Fisterra - Muxia. Przewodnik niestety zawiera nieprawdziwe dane wysokpściowe jak i
odległościowe. Omawiany odcinek ma 31,64 km... Jesli kogoś interesują bliższe szczegóły, można kierować
zapytania na adres a.pelc@wp.pl
2011-09-28 01:12:19 - Haga (lipiec 2011): Jest albergue municipiale w Muxia. Nowy budynek- duża
przestrzeń  i  stosunkowo mało  miejsc  do  spania.  Warunki  sanitarne  b.  dobre.  Zasadniczy  hospitalero
sprawdza pieczątki i wypytuje o sposób przebycia trasy. Jeśli ktoś podjechał autobusem tłumacząc to bólem
nóg,  każe  pójść  do  pobliskiego  ośrodka  zdrowia,  aby  lekarze  wypisali,  że  dana  osoba  ma problemy
zdrowotne).I  faktycznie  na  takiej  podstawie  można  spać  w  schronisku.  Jest  kuchnia  z  naczyniami.
Schronisko niestety zamykane o 22.Odcinek Olveiroa- Muxia trudny, liczne wzniesienia. Idąc z Muxia do
Finisterre  w Lires  koniecznie  wziąć  pieczątkę w barze,  inaczej  są  trudności  w otrzymaniu  noclegu w
albergue municipiale w Finisterre. Muxia to bardzo piękne miejsce. Zachód słońca widziany ze skał, koścół
tuż nad morzem (Santuario da Nosa Senora da Barca)... Msze św. wieczorem w sanktuarium lub kościele
parafialnym.
2010-07-30  22:22:49  -  Krzysztof:  Alberg  5  euro,  poszewka,  prześcieradło,  kuchnia,  naczynia.  Dla
otrzymania Muxiany potrzebne potwierdzenie z kawiarni w Lires. Kawiarnia nie po trasie, na podejściu za
kościołem trzeba skręcić w prawo, brak oznaczeń.
2009-09-22  15:45:19  -  kanu:  Koszt  autobusu  we  wrześniu  2009  6,15  EUR  W  Muxii  wymagają
potwierdzenia w Lires etapu (że się szło, a nie jechało)
2008-08-12 13:27:22 - Od Macieja: Muxia - albergue municypalne -3euro, otwarte od 13-tej, kuchnia
wyposażona. Bardzo dobre albergue, nowe, czysto, dużo miejsc, mieści się w środku miasta.
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Lista miast

Miasto Odl.
(km)

Do celu
(km)

Santiago de
Compostela  76.1

Ponte Sarela 1.9 74.2                

Moas 2.2 72                

Carballal 1.5 70.5                

Augapesada 3.9 66.6                

Transmonte 2.9 63.7                

Ponte Maceira 2.2 61.5                

Negreira 4.5 57               

Zas 2.4 54.6                

A Pena 5.2 49.4                

Vilaserío 3.9 45.5                

Maroñas 6.9 38.6                

Corzón 6.8 31.8                

Olveiroa 3 28.8             

Hospital 4.2 24.6                

Cee 12.4 12.2         

Corcubión 0.2 12         

Sardiñeiro 6.3 5.7                

Fisterra 5.7 0     

San Martino de Duio 1.9 -                

Lires 12.1 -                

Frixe 2.1 -                

Morquintian 3.6 -                

Muxia 3.1 -        
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