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Camino del Norte
Droga wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii. Zaczyna się w Irun, niedaleko Francji. Niektórzy mówią, że
trasa jest bardziej wymagająca. Ale na pewno wszelki trud rekompensują piękne widoki morza. Z pewnością jest to
droga, którą warto przebyć!
Przewodnik powstał dzięki ogromnej pomocy P. Macieja Ratajczaka i Ks. Darka Doburzyńskiego. Powstał on w oparciu
o strony hiszpańskie. Opis trasy i miejscowości po drodze w większości pochodzą ze strony http://www.jacobeo.net/,
prawie wszystkie mapki i profile pochodzą ze strony http://www.mundicamino.com/, informacje o schroniskach na
trasie oraz część mapek pochodzi ze strony http://caminodesantiago.consumer.es/ albowiem opis etapów nie zawsze
zgadza się z mapkami z innej strony. Są również rozbieżności co do odległości na niektórych etapach. Wynika to stąd,
że są różne warianty i z tym musimy się liczyć.
Uwaga! Tłumaczenie tekstów z hiszpańskiego na polski wykonane zostało przy pomocy programu komputerowego i
niektórych zwrotów nie udało się przetłumaczyć. Prosimy podejść do tekstu z wyrozumieniem!
Ważne! W każdym mieście są Biura Informacji Turystycznej (Turismo), warto tam zajrzeć by dostać plan miasta, a
także opisy camino w poszczególnych prowincjach (tak było na Camino Frances). Również w albergue bywają mapki,
profile, informacje o schroniskach w następnych miejscowościach. Wszystkich Caminowiczów, którzy będą z tego
przewodnika korzystali prosimy o wszelkie uwagi, spostrzeżenia, opinie, tak aby przewodnik ten był coraz lepszy i
wciąż aktualny!
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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
Irun - San Sebastian / Donostia (25.2 km)

Rozpoczynamy wędrówkę na moście, idąc w linii prostej, potem skręcamy w prawo na drogę, która łączy się z szosą
do San Sebastián, która też biegnie w prawo. Po przejściu 2 km od wyjścia, zostawiamy szosę krajową i idziemy w
prawo w kierunku do Hondarribia (Fuenterrabia). Dwieście metrów dalej przy przystanku autobusowym, dokładnie
przed placówką żeglarską z kawiarniami, należy iść szosą GI-3440 (prowadzi do Pasaia San Juan) vecinal nazywaną
czterech mostów. Fuenterrabia zostawiamy po prawej stronie i idziemy naprzód, w połowie stoku, już widać metę
pierwszego odcinka tej drogi, Sanktuarium Nuestra Sra. de Guadalupe.
Po przejściu trzeciego mostu opuszczamy szosę na ścieżkę gruntową w prawo, która przechodzi w cementową. Mała
mozaika ścieżek sąsiednich bardzo dobrze wycementowanych i dobrze oznakowanych, doprowadza nas do ścieżki,
która stopniowo pnie się w górę przez las i doprowadza do Sanktuarium małej brunetki Virgen.
Przed Sanktuarium biegnie trasa camino obok domu leśniczego, trochę dalej, napotykamy rozwidlenie, kontynuujemy
drogą w lewo, która przechodzi w 8 łagodnych kilometrów, wzdłuż stoku z pięknymi widokami. Jedyne dwa
rozwidlenia, które napotkamy na tym odcinku, idziemy w prawo i prawie na końcu znajduje się źródło wyłożone
muszlami.
Teraz idziemy szosą, która prowadzi na górę Jaizkibel, kontynuujemy nią wspinając się pod górę do pierwszego
dużego zakrętu, skąd odchodzi ścieżka cementowa vecinal w lewo, którą idziemy dalej. Na pierwszym skrzyżowaniu
idziemy w lewo stromym zejściem, na drugim skrzyżowaniu w prawo, za kolejnym stromym zejściem i na końcu
schodami, doprowadzi nas do rybackiej miejscowości Pasaia San Juan.
Dwieście metrów ujścia rzeki i port, dzielą Pasaia San Juan i Pasai San Pedro, pokonujemy je łodzią (opłata 0,50 Euro).
Przez ciasną ulicę osiągamy Parafię San Pedro i z tyłu wspinając się po schodach, ruszamy pnąc się w górę do
cmentarza, który okrążamy by wspiąć się do wyjścia na szosę, którą pójdziemy w prawo by dojść do Latarni morskiej
la Plata (Srebra).
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Z placyku, z którego jest dostęp do Latarni morskiej, odchodzi w lewo ścieżka, z pięknym widokiem na morze,
równolegle do dawnego wodociągu, doprowadzi nas do pagórka Mendiola. Począwszy od tego miejsca należy
kontynuować, łagodnym wzniesieniem szeroką drogą ziemną w prawo, która przechodzi w odcinek cementowy
między małymi osadami. Później łagodnym zejściem osiągamy wejście do parku Ulia, z którego wewnętrzna droga
cementowa prowadzi do Albergue (w remoncie 04.2008), a ścieżka prawie równoległa w prawo prowadzi do osady
Iradi. Ten odcinek odpowiada dawnemu szlakowi, który łączył Ulia i zegary Ategorrieta.
Po krótkim odcinku i po kilku schodach, schodzimy do ulicy Zemoriya, i zostawiając stację benzynową po lewej stronie
wychodzimy na plażę Gros w dzielnicy Sagüés.
Możemy pójść pasażem Zurriola, przez most Kursaal, aleją Boulevard wysadzaną topolami kończąc ten piękny etap w
porcie San Sebastián

Irun
Do Fuenterrabia / Hondarribia: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 818.4 km

1. Irun Albergue Martidozenea; Elizatxo, 18; www.irun.org/martin; E-Mail: albergue@irun.org Nocleg ze
śniadaniem 10,8€/17,8€; Tel. 943 62 10 42; 2. Albergue pielgrzymów Irún; 40 miejsc, Ok. 400 m. od
stacji kolejowej Sieci Hiszpańskich Kolei Państwowych (RENFE) i Eusko Stacja, blisko do przystanków
autobusów międzymiastowych i miejskich Irún i 10 minut taksówką z lotniska Hondarribia. Adres: Ulica
Lucas Berroa ,18 - (dzielnica Anzarán, obok ronda). Godzinny: Z 16:00 h do 22:00 h. Odpowiada: Amigos del
Camino de Santiago w Irún; irunsantiago@yahoo.es; Cena: donativo
Początek Irún sięga epoki sprzed rzymskiej, o dużym znaczeniu w epoce rzymskiej jako ważne skrzyżowanie
traktów. Wyróżnia się kaplicę Santa Elena. Zlokalizowaną niedaleko starego miasta, jest znana także z
nazwy Ama Xantalen. W niej znajdują się resztki świątyni rzymskiej z I w. Kościół Nuestra Se&ntilde;ora del
Juncal jest drugim słupem milowym remarcable. Rozpoczęto budowę w 1508 zakończono w 1606. W
czerwcu 1973 otwarto Pomnik Historyczny -Artystyczny Narodowy. Jego fasada jest barokowa z XVII w.,
zachował się pewien charakter gotycki w części absydy. La Virgen del Juncal jest najstarszym zabytkiem w
Kraju Basków z XII w.
2018-06-23 16:58:12 - Grzesiek: Do Irun doszedłem z Bayonne (FR) 30/04 po 19-tej. W miejskim
Albergue zająłem już jedno z ostatnich miejsc w garażu. Dalej donativo. Gospodarz wesoły i życzliwy. Tylko
dwie łazienki na całą miejscówkę, ale ponieważ dotarłem jako ostatni, to nie musiałem czekać w kolejce.
Niestety pomyliłem szlak i zamiast del Norte poszedłem Vasco Interior. Gdy się zorientowałem byłem zbyt
daleko by wracać więc od Astigarraga improwizowałem przez google map aby dojść do szlaku w San
Sebastian
2018-06-10 19:45:48 - Aga: Dostaliśmy sie do Santander ryanairem, wylot z Krakowa z przesiadką w
Berlinie. Wynejetym samochodem dojechalismy do Irun. W albergue municipal nadal były miejsca mimo
późnego przybycia. Szlak po wyjściu z Irun wiedzie pod górę przez las, następnie schodzimy do pięknego
miasteczka portowego Pasajes, w którym czeka nas przeprawa lódką na drugą stronę rzeki, koszt 0.80 EUR.
Ostatni odcinek biegnie wzdłuż wybrzeża, piękne widoki na ocean.
2017-08-16 19:04:04 - Dos Alicjas: Albergue nie za duże, przytulne. Nocleg, śniadanie, credencial i
muszle - wszystko donativo.
2017-07-25 18:27:55 - Martimoni : Credencial od proboszcza mozna dostać, ale od wtorku do soboty w
godzinach 9-12 natomiast w albergue codziennie od godz 16
2017-07-18 16:52:08 - Tomek Łódź: Credencial nadal mozna dostac od proboszcza w kościele przy
stacji. Od nas nie chciał nawet dobrowolnej ofiary. Dogadać się można z nim po hiszpańsku albo niemiecku.
2017-06-29 15:37:54 - jerzyimonika: Gdyby ktoś chciał, z Hendeye (Francja) do Irun jeździ metro. Nie
trzeba iść na most, chyba, że ktoś chce zacząć szlak na granicy.
2016-08-02 19:19:50 - KP: albergue donativo nocleg, śniadanie i credencial. Miejsca u góry w
mieszkaniu, jak brakuje, to na dole w dużym 'ex-garażu?'Miejsca też dla rowerów.
2014-09-17 09:45:22 - Krzysztof: Ks. Proboszcz z kościoła w pobliżu dworca z zyczliwością nadal daje
credencial darmowo - sierpień 2014.
2013-10-14 23:51:35 - Gośka i Michał: Albergue dalej donativo. Credencial 1€. Kuchnia dobrze
wyposażona. Standardowe hiszpańskie śniadanie. Hospitalero rano włącza muzykę. Prawie naprzeciwko
market BM.
2013-06-04 10:19:10 - maciek: Wychodząc ze stacji kolejowej w Irun, po 30-40 metrach spotykamy po
lewej stronie kościół, w którego kancelarii od rana można otrzymać credencial i to darmowo (tak nadal było
w kwietniu 2013). Wychodzimy z kościoła i już jesteśmy na trasie Camino ;-)
2012-10-01 19:40:16 - Agnieszka: Kuchania posiada piecyk gazowy, w alberge łóżka piętrowe w kilku
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pokojach, prysznic i miła atmosfera :)
2012-01-23 12:12:36 - Marta: Wcześniej wspomniana woda na tarasie widokowym przy kościele jest
niezdatna do picia, juz wisi tabliczka z zakazem spozywania tej wody. W kościele mozna poprosić o
pieczątke;) Wciąz dontivo w Irun
2010-12-11 18:27:09 - Artur Kraków: Po wyjściu z Irun i dość łagodnym podejściu na punkt widokowy
(przy Sanktuarium, warto zajrzeć do środka) nie zapomnij zaopatrzyć się w wodę - kran na tarasie
widokowym. Przez następne 3 godziny brak wody, aż do Pasajes. Jakieś 300 m za punktem widokowym
znajdziesz rozwidlenie oznaczone >droga dla pielgrzymów alpinistów/innych pielgrzymów<. Naprawdę nie
trzeba być żadnym alpinistą, aby wybrać pierwszą opcję - droga na wprost. Panoramiczne widoki powalą cię
z nóg. Bardzo zachęcam.
2010-12-05 16:25:07 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W kościele de San Gabriel y Santa Gema
- wejście z boku do kancelarii - dostaliśmy crednciale za free. Poprosiliśmy i dostaliśmy po dwa (ksiądz umie
tylko po hiszpańsku), pod koniec podróży mieliśmy zapełnione oba.
2010-10-11 18:51:07 - Ania: W kościele niedaleko schroniska (po drugiej stronie głównej ulicy)
codziennie jest msza o 19.00 z błogosławieństwem dla pielgrzymów, a w niedziele msza jest o 9.30. Można
też - wychodząc ze schroniska i dochodząc do głównej ulicy - pójść nią w lewo, przejść przez centrum Irun
(minąć stację Eusko Tren, główny plac itd.) i na końcu zejść uliczką w lewo w dół do innego kościoła - tam
msza jest w niedziele o 9.00 (w dwóch językach - baskijskim i hiszpańskim).
2010-09-02 14:11:48 - Ziemek Socha: Wciąż donativo, hospitalierzy z Barcelony, opatrują pierwsze
odciski (jak ktoś idzie z Biarritz może już tu je mieć!;) Paszport i muszla pielgrzyma za donativo także.
Warto tu zostawić swój nadbagaż!;)
2008-08-11 15:56:49 - Od Macieja: Irun - albergue -donativo, położone w centrum, 20min na piechotę z
lotniska San Sebastian, śniadanie, kuchnia wyposażona, koce, łóżka piętrowe, miłe hospitalery. Polecam

Fuenterrabia / Hondarribia
Do Pasaia de San Juan: 15.8 km | Do Santiago de Compostela: 816.2 km

Albergue Juvenil Juan Sebastián Elkano: 180 miejsc, cena: 10€/13€ (nocleg ze śniadaniem), C. Higer
Bidea 7, tel. 943641550, całoroczne
Starożytne miasto wojskowe graniczne, dziś jest ważnym miejscem turystycznym. Idąc wg wytyczonego
oficjalnie Camino prawie nie wchodzimy do tej miejscowości, a szkoda. Poleca się spacer po dzielnicy
Marina. Wyróżnia się swoim starym miastem. To Pomnik Historyczno -Artystyczny, teren otoczony murem
zachowuje w swoim wnętrzu duże i wspaniałe bogactwo. Wyróżnia się surowy Zamek Carlosa V, dziś Hotel,
usytuowany w najwyższym punkcie Fuenterrabía. Zamek San Telmo, z XVI wieku, jest także interesujący,
chociaż obecnie jest w rękach prywatnych. Jako słup milowy jacobeo wyróżnia się kaplicę Santiagotxo, z
początków Camino, której pochodzenie uważa się za wiek XII - szczyt pielgrzymek, chociaż obecna budowla
jest z wieku XX. Kaplica Guadalupe datowana na XVI wiek. Legenda mówi, że dwaj młodzieńcy zobaczyli na
krzewie tajemnicze światło. Gdy zbliżyli się znaleźli obraz dziewicy. Pierwsza kaplica datowana na koniec
XV. Grabieże i pożary a nawet dołączenie do szańca zrobiły swoje co widać obecnie. Na pewno pod placem
jest jakieś źródło, któremu przypisuje się właściwości lecznicze przeciw chorobom skórnym. Widok na
zatokę Txingudi przy ładnej pogodzie jest wspaniały.

Pasaia de San Juan
Do Pasaia de San Pedro: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 800.4 km

2018-10-22 19:00:04 - Kasia: W albergue w San Juan bardzo trudno było się porozumieć z hospitalero,
który mówił tylko po hiszpańsku. Cena donativo była tylko umowna, gdyż nie można było zapłacić mniej niż
10e.
2017-07-29 18:52:25 - Anna: Schronisko Santa Ana prowadzone w bardzo dobrym klimacie. Wieczorem
hoapitalero częstował winem :) warto się tam zatrzymać chociażby dla niesamowitego widoku! Donativo,
brak kuchni.
2017-06-29 15:40:56 - jerzyimonika: Pogubiliśmy się na ścieżce za cmentarzem. Jakaś furtka była
zamknięta, obok zarośnięte ostrężynami, ale po podpowiedzi tubylca daliśmy radę.
2017-03-19 10:22:37 - Robert: Zaczynam Camino 1 kwietnia z Irun
2016-07-11 21:04:23 - Darek: zaczynam z Irun 28 lipca. będzie ktoś???
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2016-06-09 10:46:15 - Darek: witam , będę rozpoczynał Camino z Irun rano 23 czerwca br . może ktoś
się tam wybiera w tym czasie.
2015-09-14 09:46:19 - maria: Stateczek, by przedostać się na drugą stronę rzeki, kosztuje 0,70.
2014-09-17 09:48:34 - Krzysztof: Albergue jak najbardziej godne polecenia szczególnie dla tych, którzy
mają ciężką podróż na start w Irun. W sierpniu 2014 donativo ale podkreślano, że to nie oznacza za darmo.
Szybko się zapełnia. widoki piękne.
2013-07-31 17:08:00 - Grażyna: Bardzo sympatyczne albergue w budynku za kościołem Santa Ana,
donativo, czynne od godz. 15.00
2010-12-11 18:38:39 - Artur Kraków: Nowe albergue Santa Ana przy zejściu schodami do rzeki. 14
miejsc, donativo, czynne 1.04 do 30.09.

Pasaia de San Pedro
Do San Sebastian / Donostia: 7 km | Do Santiago de Compostela: 800.2 km

San Sebastian / Donostia
Do Igledo: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 793.2 km

1. Albergue Ulia Mendi - aktualnie remont ! Zarząd miejski: San Sebastián/Donostia: Jest najpiękniejszym
schroniskiem, jakie spotykamy na całym el Camino de Santiago, w Parku Ulia Donostia (San Sebastian),
kiedy rozpoczyna sie schodzenie z Góry o tej samej nazwie. Znakomite widoki panoramiczne na miasto,
zatokę i na morze Kantabryjskie. Uwaga: Koniecznie rezerwować miejsce! Adres: Park Ulia (San Sebastian)
Otwarte cały rok. Tel-(+34) 943-310268 i 943-311293, cena: 10€ ze śniadaniem, Miejsc: 60 łóżek
piętrowych; 2. Albergue pielgrzymów San Sebastián - nareszcie San Sebastián ma Albergue choć
tymczasowo na lato 2007. Otwarte od 16:00 do 22:00 od 12 lipca do 30 sierpnia. Adres: C/ Escolta Real
s/n&deg; en Ikastola Jakintza; 3. Albergue Młodzieżowe ONDARRETA La Sirena (Syrena) Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Kraju Basków osiągnęło, że, w Albergue La Sirena, mogą spać pielgrzymi
za okazaniem credencialu. Uwaga bowiem Albergue jest prawie przy wyjściu z San Sebastian 200 m od
plaży Ondarreta. Dysponuje z 96 miejscami (2x3, 4x4, - cena 19,80€; 2x6, 2x8, 1x10 and 2x18 – cena
18,05€) Ceny ze śniadaniem latem dla osób powyżej 26 lat. Młodsi około 1,5 euro mniej. Obowiązek
rezerwować z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem, Adres: Carretera de Igueldo 25. Czynne: Cały dzień;
Telefon: (+34) 943 310 268 Email: ondarreta@donostia.org; www.donostialbergues.org
Już na pierwszym etapie spotykamy się z jednym najpiękniejszych miast całego Camino (stąd jego druga
nazwa piękna Easo). Wzniesione wokół zatoki la Concha (Muszli), obowiązkowy spacer między Pałacem
Miramar i ogrodami Alderdi-Eder. Wyróżnia się tu ratusz miejski miasta, zabytkowe kasyno, zbudowane w
jednym z krańców ogrodów kwiatowych. Spacer po Boulevard prowadzi nas do nowoczesnego centrum
Kursaal. Na koniec, w starej części odwiedzimy bazylikę Santa María, z XVIII wieku, muzeum San Telmo,
Aquarium (oceanarium), wszystko u stóp góry Urgul, potem pójdziemy na drobne zakąski, ponieważ są
miejscową specjalnością kuchni.
Ważnym słupem milowym jacobeo jest parafia Santiago Apóstol, umiejscowiona w dzielnicy Amara.
Znajduje sie na wzgórzu Santo Bartolomé, przez, które pielgrzymi przechodzili od wieków. Wędrowcy, po
przejściu przez rzekę Urumea, okrążali wzgórze by dojść potem do dzielnicy znanej dziś jako “el Antiguo”.
Kościół jest obiektem z końca XIX w., w którym znajduje się rzeźba Santiago Apósto (Jakuba Apostoła), która
znajdowała się w osadzie zlokalizowanej w tym samym rejonie, w której opiekowano się pielgrzymami już
średniowieczu.
Muzeum San Telmo. Plaza I Zuloaga. Wejście bezpłatne. Nieczynne w poniedziałki.
.Aquarium. Tel: 943 440 099. Mieści się w porcie. Bilet wstępu między 6 i 8 euro.
Muzeum Diecezjalne. Tel: 943 472 362. Sagrada Familia. Bilet wstępu: 2 euro. Zamknięte w niedzielę i
poniedziałek.
2020-08-29 13:57:04 - Tadeusz: 12 plemion, sierpień 2019, nadal donativo, szedłem w przeciwnm
kierunku. Spałem w namiocie, bardziej niż serdeczne przyjęcie, pomimo braku miejsc nie odprawiają
nikogo.
2018-10-22 19:04:45 - Kasia: Albergue 12 plemion znajduje się na szlaku 4 km przed San Sebastian.
Piękny duży dom z cudownym ogrodem. Przyjęcie bardzo miłe, kolacja, śniadanie dla pielgrzymów.
Możliwość uczestniczenia w zebraniu religijnym tej grupy. Uwaga - tak, to bardziej sekta niż chrzescijanie,
ale nie prowadzą żadnej indoktrynacji, zero rozmów o religii. Donativo. Polecam
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2018-09-01 13:52:10 - Dagmara : Aha i czy jedzenie jest mięsne?
2018-09-01 13:19:05 - Dagmara : Cześć czy ktoś może potwierdzić że albergue 12 plemion funkcjonuje
w 2018? I jak je znaleźć?
2018-09-01 13:18:57 - Dagmara : Cześć czy ktoś może potwierdzić że albergue 12 plemion funkcjonuje
w 2018? I jak je znaleźć?
2018-06-23 16:46:49 - Grzesiek: Byłem w San Sebastian 1-go maja gdzie doszedłem z Irun. Nie było
problemów z miejscem do spania w schronisku La Sirena - podzielone na sekcje 10 łóżkowe z zamkiem na
szyfr z własną łazienką, toaletami. 16,95 EUR/os. Blisko do plaży i centrum miasta, więc można po kąpieli
na "lekko" pozwiedzać. Piękne miasto i plaża.
2018-06-10 20:29:11 - Aga: 3 czerwca wieczorem nie było już miejsc w albergach, municipal działa tylko
w wakacje, La Sirene zapchana, poza tym droga i przereklamowana. Przed wejściem do San Sebastian jest
12 plemion z dziwną atmosferą, ale tania i serdeczna. Kawałek dalej Ulia z super widokiem i super ceną
(105€ za 5 osób), w ala-domkach. Nam pomogli znaleźć hostel w Informacji turystycznej w centrum (16€).
Po wyjściu z miasta koniecznie trzeba skręcić w górę nad zatokę, a nie iść przez miasto, bo widoki są
spektakularne. Niestety ulewa spowodowała wielkie błoto w lasach. Zakończyliśmy plażowaniem w pelnym
słońcu w Zarautz i noclegiem w Getaria.
2017-08-16 19:07:17 - Dos Alicjas: Też przeoczyłyśmy 12 plemion. Leży ono spory kawałek przed San
Sebastian. Szkolne schronisko dosyć duże, brak kuchni, mikrofali, ale za to blisko centrum.
2017-06-29 15:45:18 - jerzyimonika: Dwanaście plemion niestety minęliśmy. Chciałem znaleźć albergę
municypalną, niestety kicha. Śpimy w Ondarreta, 54 eurasy za 3 osoby. Znów będę bez obiadu. Szlak w San
Sebastian słabo oznaczony.
2017-04-12 15:12:50 - Luneya: Również polecam albergue "Twelve Tribes" - Dwanaście Plemion. Nie
przestraszcie się żadnymi opowieściami o sekcie. Ci niesamowicie serdeczni i gościnni ludzie żyją po prostu
razem w społeczności, uprawiają wspólnie ziemię, są w dużej mierze samowystarczalni. Przypominają
komunę hippisowską :) Nie są w żaden sposób natarczywi ze swoją wiarą, opowiadają o niej chętnym,
którzy chcą posłuchać, każdy również jest zaproszony do modlitwy ze społecznością. I przygotowują dla
pielgrzymów kolacje i śniadania, jest pralka, komfortowe kilkuosobowe pokoje (wszystko w cenie donativo).
Zapomniałam dodać - najlepsza Yerba Mate na świecie!
2016-08-02 19:25:44 - KP: Sekta (12 plemion) POLECAM. Zimna Yerba, wspaniali ludzie [ w naszym
doświadczeniu najprzyjemniejsi ludzie na całym camino], wspólna kolacja i śniadanie. Wszystko donativo.
Wspaniałe warunki, najlepsze znowu na trasie. Własnej produkcji żelki do mycia, pralka [jedyna z
nielicznych donativo na camino], osobne pokoje męskie i damskie. Coś pokroju świadków jehowy, ale
nienatarczywi. Wierzą w Boga i Jezusa i żyją we wspólnocie. Mało osób, bo sporo osób śpi w szkole przy
morzu. Z 12 plemion jest 0,5h pieszo do miasta, więc warto u nich zostać, zostawić plecak i zwiedzić SS.
Jeszcze raz gorąco POLECAMY :]
2016-01-10 19:30:50 - Jola: Schronisko ( Albergue Juvenil) Ulia położone jest w parku na wzgórzu przed
miastem. Specjalna taryfa dla pielgrzymów w sezonie wysokim 16.80 euro, w niskim 13.50. Miałam
szczęście bo spałam sama w 6 osobowym pokoju typu bungalow ( wyposażona kuchnia, pościel, czysty
prysznic) można wcześniej zarezerować przez internet. Aby zwiedzić miasto można dojść dosc stromo w dół
około 3o minut do centrum, pózniej wspinaczka na górę. Jeśli to pierwszy etap z Irun mogą trochę boleć
nogi. Ale warto, miasto bardzo urokliwe, plaże, sklepy.
2015-09-14 09:50:45 - Maria: Schronisko publiczne dla pielgrzymów w San Sebastian jest na "trzeciej
plaży", tzn. po wejściu do miasta, należy przejść pierwszą plażę, potem słynną turystyczną La Concha i przy
końcu jest tunel - za nim pojawiają się strzałki na albergue w szkole ("Hospital de peregrinos"). Donativo,
ok. 50 łóżek, jest wirówka, mi się trafiła zimna woda, blisko dwa sklepy chińskie i supermarket.
2013-05-30 18:47:09 - maciek: Polecam schronisko La Sirena, bo wbrew temu, co tutaj czytałem, jest
bardzo ok, czyste, przyjemne, w kwietniu 2013 płaciłem 14euro ze śniadaniem, a jego niewątpliwą zaletą
jest to, że położone jest przy samym Camino, przy wyjściu z miasta. Albergue Ulia Mendi tutaj polecane
przez innych, jest położone gdzieś przed wejściem do miasta, chyba się ukrywa, bo ja je po prostu
przeszedłem nie mając pojęcia, że je mijam - choć początkowo chciałem w nim spać - i potem nie chciało mi
się tam wracać pod górkę 2 km. więc w sumie przypadkowo i z konieczności potem poszedłem do La Sireny
i bardzo dobrze się stało. Ponadto La Sirena jest blisko plaży.
2012-09-02 12:37:21 - Maciej: albergue przy escolta real czynne od 16 5 euro 56 miejsc
2010-12-11 18:23:34 - Artur Kraków: San Sebastian: W okresie wakacji letnich czynne schronisko w
szkole przy ulicy Escolta Real 12 - obszerne, warunki bardzo dobre, donativo, blisko plaży, 50 miejsc.
Prywatne Sirena i Ulia oba bardzo drogie, dla dorosłych w 2010 - 17 euro. Przechodząc przez park Ulia,
mijasz siedzibę sekty \"Twelve Tribes\" (kuszące ławeczki przy drodze, chleb z własnego wypieku), pamiętaj
że płacąc im za nocleg wspierasz działanie tej sekty i ich \"superapostoła\" z USA (google:Yoneq) odradzam.
2010-12-05 15:03:17 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Albergue pielgrzymów San Sebastián -
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donativo, prysznic
2010-10-11 19:01:19 - Ania: Schronisko Ulia Mendi jest całkowicie nowe i przynajmniej w połowie
września przyjęli nas bez żadnej rezerwacji. Rzewiście położone jest niesamowicie z piękną panoramą
miasta. Niestety było najdroższe na całym del Norte. Za to mieliśmy własny pokój z łazienką (dla 3 osób). W
cenie było też śniadanie, darmowy internet. Niestety w okolicy nie ma gdzie kupić czegoś do jedzenia. Jest
tylko automat z kawą. A do miasta jest ładny kawałek drogi, więc warto wcześniej się zaopatrzyć w coś do
jedzenia na wieczór. Nocleg ze śniadaniem kosztuje w sezonie 20 EUR, a poza sezonem 17 EUR. My byliśmy
teoretycznie poza sezonem (połowa września), ale akurat odbywał się festiwal filmowy w San Sebastian i
niestety policzyli nam nocleg jak w sezonie. Dopiero następnego dnia pewien Niemiec opowiedział nam o
możliwości noclegu za donativo w domu jakiejś grupy religijnej, który znajduje się też w parku Ulia Mendi
powyżej schroniska. Niestety ten dom nie figuruje w rozpisce schronisk na camino, dlatego wielu ludzi o nim
nie wie.
2010-09-02 14:14:33 - Ziemek Socha: Po przepłynięciu Pasai i skręceniu w prawo wejdzie się na górę
Ulia, gdzie jest opcja noclegu w mongolskiej jurcie w domu grupy religijnej o nazwie Dwanaście Plemion.
2010-06-22 23:26:11 - Raskolnikow: Nie idźcie do Ulia Mendi jeśli nie rezerwowaliście w domu. Okazuje
się, że powiedzieli jednego 15 osobom, że nie mają miejsca, po czym gość z Niemiec, który rezerwował
nocleg wcześniej spał sam w całym schronisku!! Mają jakąś umowę i wszystkich odsyłają do La Sirena (17
euro ze śniadaniem)
2009-08-02 17:37:14 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): San Sebastian - aktualne dane, lipiec
2009: schronisko w parku Ulia Mendi już jest czynne (po pożarze i remoncie). Podobno bardzo komfortowe.
Opisane schronisko letnie było prowizoryczne i aktualnie nie działa. Jest tam tylko biuro Towarzystwa Sw.
Jakuba. Schronisko młodzieżowe La Sirena otwarte, bez problemu dostałem łóżko o godz. 19-ej. Oni
zostawiają codziennie jeden pokój tylko dla pielgrzymów.
2008-08-12 13:30:37 - Od Łukasza: Drugiego dnia robiłem odcinek San SebastianZarautz i na tej trasie
jest schronisko w San Martin (10E, nie wiem jak w środku, bo cena mnie zniechęciła). Potem przed samym
Zarautz, na górce, jest Gran Camping (oznakowany caminowskimi muszelkami), gdzie jest jedno specjalne
pomieszczenie dla pielgrzymów. 5E, łazienki, pomieszczenie do prania, bar i sklep campingowy.
2008-08-11 15:57:43 - Od Macieja: San Sebastian - schronisko młodzieżowe - La Sirena - 16,40 euro ze
śniadaniem, położone z dala od centrum, 50m od trasy camino przy wyjściu z San Sebastian 500m od plaży
Ondarreta - prowadzą do schroniska znaki niebieskie, śniadanie o 8-mej ale można zjeść trochę wcześniej,
kuchnia wyposażona, Internet, koce, łóżka piętrowe, pokoje otwierane o 15-tej
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Etap 2
San Sebastian / Donostia - Zarautz (19.3 km)

Początek etapu to wytrwałe wznoszenie się od plaży Ondarreta (w przeszłości Concha- Muszla) i albergue La Sirena na
górę Igeldo. Mamy dwie opcje by przejść tę górę (km 3,5) na wysokości Hotelu Leku Eder: oznakowana jako “droga
bis” kolorem żółtym umieszczonym pośrodku i przejście drugorzędną szosą, albo drogą oznaczoną jako tako,
posuwając się szlakami i ścieżkami do połączenia się z poprzednią opcją w gospodzie Orio (km 12). W drugim
wariancie napotykamy na fontanny-studnie, które postawił dla państwa dyspozycji Jose Mari. Stąd, schodzi się szosą
(oznaczone są także jakieś ścieżki na skróty), przekracza się tunelem drogę szybkiego ruchu A-8 by iść w ostro górę i
dojść do kaplicy i dawnego szpitala dla pielgrzymów San Martín Tours, patrona wędrowców i pielgrzymów. Stąd,
wkrótce zobaczymy dom Róży, która przyjmuje pielgrzymów przychodzących do albergue w Orio, po lewej stronie.
Idziemy naprzód i rozpoczynamy strome zejście do miasteczka Orio (16,3). Po przekroczeniu rzeki Oria, kierujemy się
na kemping Txurruka wyasfaltowaną w 2005r. szosą, Od kempingu, idziemy w górę do kempingu Zaratuz i już, przy
zejściu, kierujemy się do tej turystycznej miejscowości (22,9 km). Albergue jest przy końcu miasta, koło kościoła
Santa María Real.

Igledo
Do Orio: 10.2 km | Do Santiago de Compostela: 790.9 km

Orio
Do Zarautz: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 780.7 km

Albergue pielgrzymów San Martin; Rosa Miejsc: 20; cena: 10 euro, 3 śniadanie, 10 kolacja; do 21.30;
Niedaleko po przejściu kaplicy San Martín de Tours, prawie na wysokości cmentarza, 5 minut przed
wejściem do Orio. Pralka automatyczna, dwa prysznice z masażem wodnym. Nie ma kuchni, lecz
hospitalera, Rosa, oddana Camino, poleca kolacje i śniadanie, niedrogo, zważywszy na odległość do
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centrum Orio.
Należy wyróżnić w tym mieście małą starówkę i callejeable. Wyróżnia się kościół parafialny San Nicolás de
Bari, którego początek budowy przypada na wiek XIII, część kształtu ma zarys obronny. Fiesta San Pedro
28.06-1.07.Więcej na http://www.oriora.com
2018-06-23 17:02:25 - Grzesiek: Sympatyczne miasteczko - jest gdzie zjeść i odpocząć. Tylko
przechodziłem, więc nie wypowiadam się na temat noclegów, choć natknąłem się na dwie prywatne albergi
- wyglądały z zewnątrz schludnie.
2017-08-16 20:32:25 - Dominik: Bardzo sympatyczne. Kolacja warta ceny.
2017-07-29 19:04:05 - Anna: Niedaleko do sklepu. W albergue można odnotować pranie.
2017-07-29 19:04:01 - Anna: Niedaleko do sklepu. W albergue można odnotować pranie.
2017-04-12 15:18:11 - Luneya: Bardzo dobre kolacje i śniadania w albergue, niestety kolega, który szedł
od 3 miesięcy z Niemiec i już bez pieniędzy został bardzo nieuprzejmie przepędzony, gdy spytał, czy
mógłby rozbić własny namiot. Niestety jest to coraz częstsze na Camino, nastawienie na pieniądze, zamiast
chęci pomocy pielgrzymom w każdej sytuacji materialnej. Z tym spotkamy się w wielu miejscach - gdy nie
masz pieniędzy jedni obdarują cię wszystkim co mają, inni pogardzą i wypędzą.
2016-08-02 19:28:47 - KP: Albergue typowe, wszyscy na sobie. Ale jeśli zabraknie miejsc to siostra, z
domem obok wynajmuje swoje pokoje w tej samej cenie (własny, komfortowy pokój z elegancką łazienką na
piętrze). Polecamy siostrę :]
2013-09-19 15:09:55 - Dominik: Albergue 10 euro, kolejne 10 za kolację i 5 za śniadanie, stan na
sierpień 2013. Podają dużo (kolację niestety tylko widziałem, nie próbowałem), da się najeść, ale według
mnie za drogo. Sama Rosa przemiła kobieta!
2010-09-02 14:19:02 - Ziemek Socha: W tym albergue można spotkać wytrwalszych pielgrzymów,
którzy kończą tu swój pierwszy dzień, idąc z Irun. Drożej niż przeciętnie, ale jest to w pewien sposób
miejsce dość urokliwe: Rosa, krajobraz, ludzie, rozmowy do 1 w nocy w kuchni...
2009-08-02 17:42:00 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Orio: Schronisko u Rosy bardzo
sympatyczne. Kolacja 8 euro ale nieobowiązkowa. Super atmosfera jak w rodzinie. Rosa ma talent aktorski i
opowiada ze swadą. Niestety ja nie zrozumiałem - muszę się nauczyć hiszpańskiego.
2008-08-11 16:09:48 - Od Macieja: Orio - albergue prywatne - 10 euro?, otwarte od 12-tej, teren
ogrodzony, przechodziłem obok więc są to tylko wrażenia!

Zarautz
Do Getaria: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 773.9 km

Albergue Igerain; Prywatne; 20 miejsc; czynne cały rok; Śliczny zajazd usytuowany przy szosie Meagas.
Tylko dla posiadaczy legitymacji IYHF. Uwaga Albergue jest prawie przy wyjściu z miejscowości. Jest więc
godne polecenia zadzwonić z jednodniowym wyprzedzeniem, przede wszystkim latem, albowiem zazwyczaj
jest zapełnione. W przypadku nie posiadania legitymacji, poleca się etapy San Sebastián - Orio i Orio Deba. Adres: San Ignacio, 25; Cena: 13€ dla młodszych 30 lat, 18€ dla starszych; 139 miejsc; Telefon: (+34)
943 132 910; Email: juv.zarautz@gazteria.gipuzkoa.net
Miasto o dużym ruchu turystycznym latem. Ma kilka interesujących pałaców których podobne fasady
zobaczymy po drodze. La Torre-Luzea jest wspaniałym przykładem architektury baskijskiej. Zbudowany w
XV w., wyznaczył starą część miasta. Na zachód od miejscowości, wyróżnia się kościół Santa María la Real, z
XVII w. z barokowym retabulum, obrazem gotyckim i grobem pielgrzyma. Posiada ponadto budowlę-wieżę
adosada, która zastępuje dzwonnicę. Możemy odwiedzić Muzeum Sztuki i Historii Zarautz. Cena: 1,20 euro.
Zamknięte w poniedziałki.
2018-11-23 08:55:12 - krysia_ch: Grzesiu - jestem zbyt niecierpliwa. Wyjaśnienie jest w opisie
następnego etapu. podrawiam
2018-11-23 08:51:01 - krysia_ch: Do Grześka - trasa via Getaria: skąd dokąd? wybieram sie w przyszlym
roku
2018-06-23 17:05:09 - Grzesiek: Polecam trasę alternatywną via Getaria wzdłuż wybrzeża. Jest chodnik,
ładne widoki, przyjemnie się idzie.
2017-08-16 19:12:09 - Dos Alicjas: W sierpniu schronisko municypalne było otwarte. 54 miejsca i ani
grama więcej. Pielgrzymów, którzy się nie zmieścili dopiero po dobrych 3h czekania odesłano dalej.
Prysznice również na zewnątrz, więc można skorzystać nawet bez noclegu. Brak jakiejkolwiek kuchni,
donativo.
2017-07-01 15:13:12 - jerzyimonika: Alberta municypalną była 30.06 zamknięta, prywatne pełne,
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skierowano nas do Zumai i to był dobry wybór
2016-01-10 19:32:13 - Jola: W czerwcu 2015 schronisko zamknięte
2013-10-15 00:02:32 - Gośka i Michał: Alternatywa do Zumaia drogą wzdłuż morza rzeczywiście
ożywcza, szczególnie gdy fale odbijające się od skał 10m pod drogą, lądują na drodze:)
2013-09-19 15:11:48 - Dominik: Podobno mało oblegane, w połowie sierpnia 2013 spało w nim podobno
5-6 osób, nic nie wiem o warunkach tam panujących. W Zarautz (a właściwie koło Gran Camping) warto się
jednak zatrzymać na zachód Słońca, bo naprawdę robi wrażenie
2012-09-13 16:17:57 - Maciej: Za zarautz mamy 2 drogi do zumaia, pierwsza przez góry - męczące ostre
podejścia, latem w południe jest strasznie gorąco. Druga wzdłuż asfaltu nad samym brzegiem wody do
Getaria - płasko,lecz obok przejeżdżających aut, lecz gdy jest gorąco zdecydowanie bardziej ożywcza przez
wiejący wiatr z oceanu. Jeżeli ktoś chce może spróbować konytnuować drogę do Zumaia wzdłuż afsaltu nad
samym brzegiem oceanu. Jednak w pewnych momentach nie ma chodnika
2010-12-11 19:26:50 - Artur Kraków: Nowe schronisko municypalne Ebro Etxea, otwarte lipiec-sierpień
(niepotwierdzona informacja że do połowy września - być może tylko w Roku Jakubowym 2010). 40 miejsc w
dwóch salach, otwarte od godz.16. Donativo. Przy wejściu do Zarautz niedaleko plaży, ul. Zumalacarregui
16.
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Etap 3
Zarautz - Deba (21.3 km)

Oznakowanie etapu jacobea wyprowadzi nas na szosę GI-2633 o małym natężeniu ruchu i na drogi przyległe do
brzegu. Między Zarautz i Getaria idziemy drogą dla pieszych równoległą do szosy. Przed 2003r. szlak wiódł inną
droga, lewą stroną kościoła Santa María la Real, lecz został przełożony i teraz nie jest już oznakowany można nim iść
w kier. Getaria ostro w górę po prawej stronie kaplica Santa Barbara, lekko w lewo dalej starą drogą skąd widać
miasteczko Getaria. Po 1000m restauracja Campaja, przed Restauracją dwie drogi w lewo – idziemy pierwszą lekko
pod górę w kierunku Aksizu. Szosą, około trzech kilometrów, bez pobocza dla pieszych ale prace są zaawansowane i
przewiduje się, że zakończą się do końca 2007r, jest przyjemnym spacerem brzegiem Oceanu do miasteczka Juan
Sebastián Elcano. Od Getaria (km 4), wyjdziemy na trakt o dużym nachyleniu, który na pewnym odcinku pokrywa się
z średniowiecznym traktem pétrea. Zejdziemy do szosy GI-3392, która nas doprowadzi do Askizu (km 7,5), stąd
camino prowadzi dalej do miasteczka Zumaya (km 10). Wychodzimy z tej miejscowości przez starą część, przez
cmentarz, i kontynuujemy ścieżkami pomiędzy pastwiskami i domostwami, które prowadzą nas do niebezpiecznej
szosy N-634 (km 16,5), z którą odtąd będziemy się często spotykać aż do Santiago de Compostela. Między rokiem
2004 i 2005 oznakowano drogi alternatywne tych czterech kilometrów by ją ominąć poprawiając znacznie
bezpieczeństwo. Do skrzyżowania drogi krajowej z szosą GI-3210, trasa wznosi się do Itziar (km 21,5). Stąd, strome
zejście przez dzielnicę Agerretxe do Deba (km 25,5). Przed pójściem do albergue trzeba wstąpić do biura
turystycznego, w którym są klucze do albergue i gdzie wskażą zakwaterowanie alternatywne na wypadek gdyby
albergue było przepełnione.
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Getaria
Mieszk.: 2500 | Wys.: 73 m.n.p.m. | Do Askizu: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 769.7 km

Albergue Kanpaia: 30 miejsc, cena: 12€ (+3€ śniadanie), C. San Prudentzio Auzoa 28, tel. 943-01-04-38 /
695-71-16-79, od III do X, otwarte od 13:00 do 23:00, mikrofalówka, pralnia, internet, zimne napoje
Możliwość noclegu: Pensión Iribar (C. Aldamar 23, 4 miejsca, tel. 943-14-04-51), Pensión Getariano (C.
Herrerieta 3, 16 miejsc, od 40€, tel. 943-14-05-67, www.pensiongetariano.es), Hotel Itxas Gain (C. San
Roque 1, 16 miejsc, od 45€, tel. 943-14-10-35, www.hotelitxasgain.com).
Rodzinne miasto Juan Sebastián Elcano żeglarza, który opłynął świat z ekspedycją Magallana. Wyróżnia się
kaplica San Martín de Tours, z obrazem Świętego w stylu plateresco, opiekuna wędrowców i pielgrzymów.
Także jest reseñable kościół parafialny San Salvador (Świętego Zbawiciela), budynek gotycki z wieku XV,
jeden z najstarszych kościołów Kraj Basków. Port osłania mała wyspa El Ratón (mysz). Więcej na getaria.net
2015-09-14 09:53:53 - Maria: W Kanpaia bardzo przyjemnie, jest ok. 30 m od drogi, zapytać w
miasteczku. Czysto i ładnie urządzone, miejsce do posiedzenia wewnątrz i na zewnątrz.

Askizu
Do Zumaia: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 767.5 km

Zumaia
Mieszk.: 8700 | Do Elorriaga: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 764.4 km

Muzeum, studio Zuloaga i kaplica Santiago tworzą kompleks wyjątkowy, przy wejściu do miejscowości. W
kaplicy wyróżnia się krużganek romański. Zaleca się zobaczyć kościół San Pedro (w. XIII - XVII), z
drogocennym retabulum Juan Antxieta.
Jeśli postanowimy zostać w Zumaia, będziemy mogli pójść zwiedzić kaplicę San Telmo, z pięknym widokiem
ze skały nadmorskiej. Pierwsza wzmianka historyczna o kaplicy jest z 1540, chociaż budowla nie wskazuje
na styl z tego okresu.
Muzeum Zuloaga (malarstwa Zurbarán, Greco i Goya).Więcej na http://www.zumaia.net
2018-10-22 19:10:46 - Kasia: Schronisko Zumaia przy kościele - donativo, dobre warunki, ciepłe i czyste
prysznice, nocleg w celach dla mnichów, miły hospitalero, rano kawa/herbata +ciasteczka, tuż przed
wyjściem na szlak idealne:)
2018-06-24 18:07:03 - Grzegorz: Brak pościeli, co jest charakterystyczne dla "schronisk
przykościelnych", ale jest to wyjątkowe miejsce. Wejście do albergue przy trasie camino
2018-06-23 17:09:22 - Grzesiek: Schronisko w centrum przy kościele. Bardzo surowe, a w łazience po
19-tej nie było już ciepłej wody. Generalnie jednak jest ok - spałem w 3 osobowym pokoju z jednym
Niemcem. Jest w nim chłodno, co w środku lata może być atutem, jednak 2-go maja przy deszczu i 9 st. C
nie za bardzo. Donativo.
2017-09-15 10:35:45 - Kuba: Do pozytywnych opinii o schronisku w klasztorze dodam, że jest ono
donativo.
2017-07-29 19:06:30 - Anna: Zaledwie 5 minut od albergue znajduje się niesamowita plaża, na której
kręcono ponoć jakieś odcinki "Gry o tron" ;)
2017-07-25 18:30:58 - Martimoni : Potwierdzamy, nocleg w klasztorze super, hospitalero bezbłędnie
mówi po angielsku. O 19 możliwość Mszy Św w pobliskim kościele (po baskijsku)
2017-07-01 15:14:21 - jerzyimonika: Nocleg w klasztorze super, brak kuchni i internetu
2013-07-31 17:13:59 - Grażyna: Potwierdzam ze schronisko San Jose w Zumaja jest niepowtarzalne!
Dziwne ze jest odwiedzane przez tak niewielką liczbę pielgrzymów.
2012-09-13 16:26:39 - Maciej: W klasztorze cicho, chłodno i spokojnie. Spanie w celach 2,3,4 osobowych
do dyspozycji mikrofala, ogród 8 euro - rewelacja
2011-09-27 20:36:57 - Haga: Też polecam albergue w klasztorze San Jose w Zumaia. Niewielkie pokoje z
pojedynczymi łóżlkami. Drewniane podlogi w pokojach i na korytarzu. Klasztorna cisza i półmrok:) Ogród,
gdzie można odpocząć. Do dyspozycji chcących gotować jedynie mikrofalówka. Życzliwa hospitalera
pożyczyła nam naczyń ze swojej kuchni:) Blisko ciekawa plaża z wysokim, skalistym brzegiem.Jedno z
najpiękniejszych schronisk na całym norte:)
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2010-12-11 19:53:53 - Artur Kraków: Zumaia lipiec-sierpień: czynne absolutnie niepowtarzalne
albergue w Konwencie św. Józefa. 40 miejsc, 8 euro. od 15 czerwca do 1 lipca nocleg możliwy po
wcześniejszym potwierdzeniu pod telefonem 679 419 283. Więcej na stronie
http://www.komentua.blogspot.com - bardzo polecam to albergue, niesamowita atmosfera! Poza sezonem
jesteśmy skazani na prywatne albergue Villa Luz nad kanałem, ul. Julio Beobide 3, 20 miejsc, 10 euro,
warunki przyzwoite, ale jedzenie poniżej krytyki - serdecznie odradzam zamawianie kolacji za 8 euro
(czyżby to było gazpachio?). Jest jeszcze ponoć drugie prywatne albergue, Santa Clara, drogie, 18 euro - nic
mi o nim nie wiadomo, tam nie nocowałem.
2010-09-02 14:22:43 - Ziemek Socha: Jest tu też prywatne albergue nad samym kanałem. 10e oraz
możliwość skorzystania z płatnych posiłków, pralki i internetu. Hospitaliera poczęstowała nas gazpacho
własnej roboty;)
2010-06-22 23:28:04 - Raskolnikow: W maju 2010 zamknięte na 4 spusty i nikt nie wie co jest grane...
trzeba iść do Santa Klara, czego nie polecam.
2009-08-02 17:45:47 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Zumaia: schronisko w byłym klasztorze
San Jose de Zumaia w centrum. Genialna atmosfera. Spanie w celach klasztornych. Prowadzone w ajencji
prywatnej, nocleg kosztuje 8 euro.

Elorriaga
Do Itziar: 5.2 km | Do Santiago de Compostela: 760.8 km

Hospitalero w Zumaia proponował alternatywną drogę Camino z Zumaia do Deba: Pierwsze kilka
kilometrów podążamy za żółtymi strzałkami Camino, które pokrywają się ze znakowanym biało-czerwonym
szlakiem. Po około godzinie drogi, tuż przed Elorriaga żółte strzałki kierują się w lewo, a my kontynuujemy
biało-czerwonym w prawo, dochodząc do samego morza (fantastyczne pejzaże skał rzeźbionych wiekami
przez fale). Kontynuujemy biało-czerwonym szlakiem, aż do miejsca gdzie na nowo pojawią się żółte
strzałki. Byłem ogromnie zadowolony z wyboru tej przepięknej widokowo trasy. (Artur Kraków,
2010-12-11) Szczerze odradzam tę ścieżkę, chyba że ktoś ma czas i robi odcinek z Zumaia do Deba tak jak
ja. Trasa momentami trudna (bardzo ostre podejścia) i strasznie oznaczona, wielu ludzi pogubiło drogę, ja
sam zawróciłem z 4 osoby.W sumie to brak jakichkolwiek oznaczeń lub trasa kończy się w lesie. (Maciej,
2012-09-13)

Itziar
Do Deba: 3 km | Do Santiago de Compostela: 755.6 km

Od 2006 schronisko na Mardari, 10 (Itziar). Tel: 605 762 999)

Deba
Mieszk.: 5400 | Wys.: 7 m.n.p.m. | Do Aparain: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 752.6 km

1. Albergue de peregrinos Geltoki: 56 miejsc, cena: 5€, Pl. Araquistain (przy stacji kolejowej Deba),
tel. 943-19-24-52 (Oficina Turismo) / 689-12-58-89 (Policía Municipal), otwierane od 12 do 22, całoroczne,
brak kuchni, pralnia (3€), internet, warto wejść na dach albergue - dobre miejsce do odpoczynku, klucze i
opłata w Oficina Turismo (w godzinach otwarcia - patrz niżej) lub Policía Municipal, sellos w Oficina Turismo
lub w samym albergue; w lipcu i sierpniu możliwość skorzystania z pobliskiego schroniska młodzieżowego
(gazteleku): 22 miejsca, całoroczne, donativo, na placu przy pobliskim kościele Santa Maria la Real
polecana jest Restaurante Alvarez Jatetxea: menu 12€; 2. Albergue Naparrenekua: 27 miejsc, cena 15€
(ze śniadaniem i transportem z i do Deby), Plaza San Nicolás 2 w Lastur (ok. 12km od Deby), całoroczne,
pięknie położone w górskiej dolinie, informacje w Oficina Turismo albo pod numerami telefonu 943-19-90-90
i 679 92 83 93, należy zarezerwować nocleg oraz transport z Deby.
Oficina Turismo znajduje się na ulicy Ifarkale 3, godziny otwarcia: od V do IX: 10:00-14:00 oraz 16:00-20:00
(w niedziele i święta zamknięte w godzinach popołudniowych ), reszta roku: 10:00-14:00 i piątki oraz w
soboty 17:00-19:00.
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Możliwość noclegu: Pensión Zumardi (C. Marina 12. 9 miejsc, cena od 40€, tel. 943-19-23-68), Hotel
Aisia Deba (C. Markiegi 6, 43 miejsca, cena od 70€, tel. 943-60-80-52)
Kościół Santa María Real, wielkich rozmiarów jak na tak małą miejscowość, zbudowany między wiekiem XIV
i XVI. Wyróżnia się swoją wielobarwną fasadą i gotyckim krużgankiem.Więcej na www.deba.net
2018-06-23 17:13:11 - Grzesiek: Trasa między Zumaia a Deba, bardzo ładna, jednak w porze deszczowej
(maj) dużo błota i trzeba uważać przy stromym zejściu do Deby - można się poślizgnąć nawet na mokrym
asfalcie
2017-08-16 19:27:40 - Dos Alicjas: Początek sierpnia to okres w którym Camino zamienia się w Albergue
Race, a Deba jest punktem w którym wyścig nabiera tempa. Kiedy obudziłyśmy się w Zarrautz o 6 rano,
prawie wszyscy już wystartowali. Będąc na przegranej pozycji postanowiłyśmy odpuścić i oczywiście Deba
była już pelna. W informacji zaproponowano nam nocleg w prywatnym albergue, do którego zawodnicy są
podwożeni busem (16/17€). Zdecydowałyśmy się pójść dalej do "albergue alternativo" opisanego przez
Tomka. Jednak na górze (10 min za kościołem) okazało się, że wbrew temu co twierdzono w informacji
turystycznej, są dla nas miejsca (13€). To dobry punkt startowy na następny etap wyścigu.
2017-07-31 11:43:36 - Gabs: Albergue opłaca się w informacji turystycznej, hospitalierami są zmieniający
się wolontariusze, brak kuchni i zakaz jedzenia w albergu. Pralka i miejsce do prania ręcznego, wirówka za
darmo. Pościele jednorazowe, dosyć ciasno. Amatorom spania na dziko można polecić ławki przed albergue
(chociaż wątpię, czy pozwolonoby komukolwiek umyć się w samym albergue jeśli nie byłby jednym ze
śpiących pielgrzymów...)
2017-07-25 18:39:08 - Martimoni : Pomyłka dwa poprzednie komentarze dotycza Markina-xamein
2017-07-25 18:36:51 - Martimoni : I nie należy przejmować się kartka na drzwiach full/completo, wisi
ona zawsze natomiast ok godziny 17 otwarto podobno kolejna sale i przyjmowano nowych pielgrzymów
2017-07-25 18:34:57 - Martimoni : Jeśli dla kogoś nie starczyło miejsc w albergue, pani baru z menu del
peregrino (przy ulicy z fontanna rownoleglej do albergue) oferuje noclegi w mieszkaniu 3 osoby w
pokoju,zadbana łazienka za 12 euro
2017-07-20 20:10:17 - Tomek: Albergue dworcowe bardzo klimatyczne, czysto, sporo pryszniców.
Zapełniło się koło 14, zapisy były w Informacji Turystycznej. Trafilem na przesympatycznego hospitalero.
Jak dla kogoś nie starczy miejsc w mieście, można zanocować na karimacie 4 kilometry dalej na sporym,
zadaszonym tarasie przed kościołem. Idąc drogą mamy go na wprost podchodząc pod górę, nie sposób
przeoczyć. Miejsce w dodatku z ładnym widokiem, bo na wzgórzu.
2017-07-03 17:53:51 - jerzyimonika: Alberta fajna, jedyny minus to brak kuchni, za to nocleg na piętrze
dworca.
2016-08-02 19:30:35 - KP: UWAGA na to miasto. Jako jedyne nie ma ani dużo miejsc w albergue, ani
szkoły ani nic, nawet z kościoła wyrzucili i policji. Hoteli brak! 5 km wyżej jest albergue za 13E. Dużo ludzi w
tym mieście, bo następnego dnia trudny etap.
2016-05-03 13:49:54 - Annna: (30.08.2015) Albergue przy dworcu za 5€ - dobre warunki, ładne duże
prysznice, dostajemy jednorazowe prześcieradła. Zamykane o 22:30, wyjście rano do 9:00.
2016-01-10 19:33:25 - Jola: Kilka minut od schroniska fajna plaża, można popływać w morzu.
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Etap 4
Deba - Marquina-Xemein (22.1 km)

Po opuszczenia Deba zostawiamy morze by przemierzyć górzystą Arnoate, znajdującą się między Guipúzcoa i Vizcaya
i praktycznie nie będziemy oglądać morza do Bilbao. Najpierw po przejściu rzeki idziemy pod górę dosyć stromo
wśród obfitej roślinności, do kaplicy El Calvario (Drogi krzyżowej) (km 3,5). Stąd, prosto szosą lecz zaraz schodzimy na
ścieżki i dróżki które omijają szosę GI-3562, wchodzimy do Olatz (km 7). Kontynuujemy szosą do wzniesienia, które
stanowi granicę między prowincjami. Droga prowadzi nas w lewo ścieżką, która także jest oznaczona jako szlak GR121. (km 11) (kolarze szosą do Larruskain i stąd do Markina, tak niegdyś był oznaczony szlak). Rozpoczyna się długie
zejście po ścieżce między osadami i pastwiskami (trzeba zwrócić uwagę na oznakowanie) stromo w dół, aż do Markina
(km 21,5).

Aparain
Do Olatz: 5.4 km | Do Santiago de Compostela: 750.8 km

2018-06-23 17:17:45 - Grzesiek: Na trasie Deba - Marquinaw maju nie było żadnych sklepów/barów.
Trzeba mieć ze sobą prowiant. Z wodą nie ma raczej problemów. Jest trochę długich podejść. Przepiękne
widoki. Akurat trafiłem na słoneczną pogodę więc nie było za dużo błota, poza tym wiele górskich dróg jest
wybetonowanych.

Olatz
Mieszk.: 30 | Do Armoate: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 745.4 km

www.caminodesantiago.pl

Strona 16/76

Camino de Santiago

Camino del Norte

W tej wsi, możemy podziwiać kaplicę San Isidro Labrador. Zbudowana w końcu XVIII wieku, pierwotnie była
poświęcony San Francisco Javier, lecz wskutek ciągłej złej pogody podczas uroczystości tego patrona 3
grudnia, zmienili patrona na obecnego patrona.
2017-07-29 19:11:59 - Anna: Schronisko prywatne - 12 euro za nocleg. Na dzień dzisiejszy brak wirówki i
hamaków. Wnętrze natomiast zadbane i ładne. Jest Wi-Fi! Można też zakupić posiłek - 12 euro i śniadanie
(chyba 5 euro).
2015-09-14 10:01:53 - Maria: Przy Ermita del Calvario jest bar (przyklejony do kościółka). Ze wzgórza
widać dalszą trasę (asfaltem) na sąsiednie wzgórze, gdzie jest bardzo ładne SCHRONISKO PRYWATNE. W
dawnym garażu/szopie, łazienki, szafki na rzeczy, tarki do prania i wirówka, hamak, kanapy do siedzenia,
bar/stołówka, łóżka z pościelą i lampkami, wifi, piękny zachód słońca nad wzgórzami. 32 miejsca, 12 euro
spanie, rezerwacje 0034-655-45-97-69 (WhatsApp).
2012-08-19 11:18:51 - Agnieszka: Polecam posiłek w barze, przepyszna zupa rybna i ryba z grila
(bonita)

Armoate
Do Marquina-Xemein: 13 km | Do Santiago de Compostela: 743.5 km

Marquina-Xemein
Mieszk.: 4900 | Do Iruzubieta: 3 km | Do Santiago de Compostela: 730.5 km

W 2007 roku zainaugurowało albergue, które odciąża zakonników w Cenarruza. Od 15 czerwca, z tyłu
klasztoru los Padres Carmelitas, obok Ratusza i kościoła Carmen. Godzinny: Otwarte od 15-16; Miejsc: 28
Nic tylko wejść do Markina gdzie zobaczymy kościół gotycki XVI wieku Santa María Xemein. Jest jednym z
obiektów religijnych ważnych dla mieszkańców Kraj Basków. Tutaj, przychodząc szlakiem Camino i
skręcając w prawo, kontynuujemy równoległe do rzeki by dojść do ciekawej sześciokątnej kaplicy San
Miguel Arretxinaga, z XVIII wieku, której wnętrze zaskakuje gościa swoimi trzema ogromnymi naturalnymi
skałami, które zajmują prawie cały obręb, pod którymi jest ołtarz.
Kaplica San Miguel Arretxinaga jest otoczona sklepami i warsztatami, które powodują jeszcze większy
kontrast z urokiem, który rodzi po wejściu do niej i gdy zobaczymy ołtarz. Trzy duże głazy, które trzymają
się z sobą tworzą kapliczkę, która przedstawia kult do San Miguel i na której postawiono kaplicę, prawie trzy
wieki temu.Więcej na http://www.learjai.com
2018-10-22 19:15:31 - Kasia: W miescie warty do zobaczenia kościół z ogromnymi skałami pośrodku coś jak grota umieszczona w kościele, tuż przy szlaku Albergue duże, czyste, brak kuchni, mikrofalówka,
czajnik, rano śniadanie, cena obligatoryjna za donativo - 10e - być może zmieni się wraz ze zmieniającym
się hospitaleros.
2018-06-23 17:19:56 - Grzesiek: W schronisku miejsce się znalazło nawet ok 8 wieczór. Miła atmosfera,
donativo, śniadanie też donativo. Sale duże, szafki na plecaki, pojedyncze łóżka.
2016-08-02 19:48:45 - KP: Donativo, mikrofalka, czajnik. Sporo miejsc, szybko zapełniane. Obok market,
tanie bary z menu pelegrino. Dużo kościołów, więc łatwo o msze.
2016-01-10 19:35:42 - Jola: W czerwcu 2015 nadal donativo, kilka kroków od schroniska duży market
typu dia czy Carrefour, duży wybór. Hospitaliero pomaga odwirować rzeczy po praniu i można je rozwiesić
na patio.
2013-06-24 11:13:40 - Piotr Rzeszów: 15 maja donativo, bardzo dobre warunki, przynajmniej jak dla
nas... po 2 nocach bez łóżka, mocnym deszczu i brodzeniu po kostki w błocie. Polecam zaglądnąć do kaplicy
San Miguel, przy wejściu do miasta, na trasie.
2012-09-13 16:31:49 - Maciej: 5 euro miejsc 30 otwarte od 16 - sporo ludzi czeka na nocleg już od
13.Brak wirówki - tylko mikrofala
2011-09-27 20:43:51 - Haga: Według moich informacji:miejsc 30. Faktycznie donativo. Warunki sanitarne
dobre, sypialnie ciasne.Trafiliśmy akurat na dość nieprzyjemną hospitalerę. Nie wystarczyło nam miejsc i
nie pozwoliła spać w sali na karimatach 2 osobom. Za to od razu skłoniła do wyboru albergue prywatnego
za 12 euro, gdzie niestety warunki były gorsze niż w municipiale.
2010-12-11 20:27:36 - Artur Kraków: Albergue czynne do końca września.
2010-10-11 19:22:05 - Ania: Miły hospitalero częstuje cukierkami ;) Brak pralki, ale można odwirować
mokre rzeczy. Namiastka kuchni - tylko parę talerzy i sztućców. Donativo.
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2010-06-22 23:31:31 - Raskolnikow: Otwarte od 16 maja, a nie od 15 czerwca.
2008-08-11 16:13:59 - Od Macieja: Marquina (Markina) - albergue -donativo, otwierane o 15-tej ale
hospitalero otworzył o 2 godz. wcześniej widząc koczującego pielgrzyma na trawniku naprzeciwko! Koce,
brak w kuchni, łóżka piętrowe, zadbane i czyste. Polecam! Menu w barze PATIS 9euro.
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Etap 5
Marquina-Xemein - Gernika-lumo (24.8 km)

Stąd, idziemy prosto szosą BI-633 do odgałęzienia camino w prawo, które zaprowadzi nas do Iruzubierta. Z tej
miejscowości pójdziemy, także ścieżką, pomimo że jest szosa z drugiej strony rzeki, do Bolívar. W końcu, wyjdziemy z
tej miejscowości traktem średniowiecznym, który opuści nas przy klasztorze Cenarruza.
Z klasztoru, za strefą ogrodową, pojawia się droga, która wprowadzi nas do lasu. Przez las idziemy pod górę do
szczytu Gontzegarai i dochodzimy do szosy, która prowadzi do Gerikaitz. Odtąd, zawsze dróżką lub ścieżką,
posuwamy się do Munitibar (km 6) (kolarze mogą pojechać od Cenarruza i Gernika BI-2224). Po wyjścia z Munitibar
wybieramy ścieżkę w lewo w kierunku Aldaka, która prowadzi do kaplicy Santiago. Zejście pozostawia szosę i
prowadzi szlakiem, na którym może być trudne przejście przez strumień. Zbliżymy się do szosy BI-2224, którą
idziemy dalej, a następnie szlakiem w kierunku Arratzu (km 13,5). Stąd wejdziemy na stromą ścieżkę, która omija
Marmiz i drogą BI-3224 (możemy kontynuować aż do Gernika).

Iruzubieta
Do Bolibar: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 727.5 km

Bolibar
Do Cenarruza/Ziortza: 2 km | Do Santiago de Compostela: 726.3 km

Zarząd miejski niezależny od Markina od 2004. Osada Errementarikua, związana z przodkami Bolivara, jest
Muzeum Simón Bolívar. We współpracy z Wenezuelą, w połowie minionego wieku zbudowano szkołę.
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Popiersie Bolivara przed szkołą.
Muzeum Simón Bolívar. Tel: 946 164 114. Wejście bezpłatne.
2012-08-19 11:13:53 - agnieszka : Polecam muzeum S.Bolivara

Cenarruza/Ziortza
Do Gerikaitz-Munitibar: 0.3 km | Do Santiago de Compostela: 724.3 km

1. Albergue Ziortza Beitia: 25 miejsc, cena: 15€, tel. (+34) 946 165 259 / Ińaki: (+34) 651 707
556, albergue typu turystycznego wiejskiego, 200m przed klasztorem. możliwość zakupienia kolacji i
śniadania, bar, restauracja; 2. Acogida en el Monasterio de Zenarruza: 8 miejsc (+2 materace),
donativo, całoroczne, tel. 946-16-41-79; Zakonnicy Kolegiaty przyjmują w miarę swoich możliwości
pielgrzymów. Klasztor jest oddalony od barów, sklepów czy restauracji. Udzielanie gościny nie daje
możliwości korzystania z kuchni, aczkolwiek zakonnicy, jako cystersi, starają się zaoferować posiłek dla
goszczonych pielgrzymów. Jest to ten sam typ przyjęcia, jaki realizowały szpitale dla pielgrzymów w
Średniowieczu. Musimy pamiętać, że przyjęcie jest wyłącznie dla pielgrzymów i że zakonnicy nie
nastarczają w obliczu wzrostu liczby pielgrzymów. Wspaniała atmosfera w klasztornym refugio.
Przesympatyczny Don Gregorio opiekujący się pielgrzymami. Polecam kupić do kolacji zakonne wino,
kosztuje ledwie 2 euro, a jedno z lepszych na drodze :) (Raskolnikow, 2010-06-22) Wychodząc rano z
Markiny byliśmy na 8.00 w klasztorze. Zdążyliśmy na mszę św połączoną z jutrznią.Piękne przeżycie modlitwa z cystersami w starym klasztorze! Braciszek na prośbę pielgrzymów przybija po mszy pieczątki.
(Haga, 2011-09-27) Alberge w klasztorze było super!!! donativo! Ojciec Gregory( mega ciepły człowiek) o
godzinie 20.30 serwowal zupe- za darmo i bardzo dobra:) Rano śniadanko ( kawka, mleko i bułki). Jak pada
deszcz udostępnia kotłownie do suszenia prania :) (Agnieszka, 2012-10-01) Bardzo polecam nocleg u oo.
cystersów: dość ascetycznie, ale z atmosferą, w sypialni jest jakieś 8 miejsc, jest dmuchawa elektryczna na
wypadek zimna, można też dzięki niej podsuszyć ubranie; ojcowie wieczorem częstują kolacja (ja akurat
załapałem się na pyszną zupę cebulową) i śniadaniem. opłata donativo. można wziąć udział w wieczornej
mszy i w komplecie po 21. Ważne: tam jest tylko klasztor, nie ma żadnych domów, sklepów, barów, więc
warto coś kupić wcześniej, np. w miejscowości Bolivar. (maciek, 2013-05-30) Osiem łóżek w małym,
przytulnym pokoiku, jest mikrofalówka, naczynia, palniki, gniazdka na ładowarki, koce. Jest też wspólna
kolacja, ja trafiłem na gęstą zupę z soczewicą (chyba :D). Dało się tym najeść, ale najważniejsza była
atmosfera panująca przy stole :) (Dominik, 2013-09-19) Kolacja we wrześniu-zupa z soczewicy i makaron z
kawałkami mięsa plus owoce. Śniadanie-kawa, kakao, dżem, mleko. Świetny prysznic i toalety. Palników nie
zauważyliśmy. Warto wsłuchac się w totalną ciszę panującą w kościele. I oczywiście wspaniała
atmosfera! (Gośka i Michał, 2013-10-15)
Świątynia gotycka z początków XVI w., chociaż są też pozostałości, które pochodzą z XI w. Kościół
zmieniono w Kolegiatę w XV w. W środku wyróżnia sie kaplica de las Angustias, w której przedstawiony
spotkanie opata z pielgrzymem do Santiago. Świątynię uzupełnia renesansowy krużganek. Konstrukcja w
tym pięknym miejscu wynika, według legendy, z wskazania orła, stąd wzięła się czaszka w kaplicy Santa
Lucía de Garai w Gerrikaitz z końca pierwszego tysiąclecia, którą upuścił na tym wzgórzu. W 1994 Kolegiata
zmieniła się w klasztor zakonu cystersów.
2017-08-16 19:31:07 - Dos Alicjas: Bardzo polecamy, wspaniała atmosfera, wszystko zgodnie z
wcześniejszymi komentarzami. Obecnie w klasztorze jest więcej niż 20 łóżek.
2017-07-31 21:43:50 - Anna: Potwierdzam :) wszystko jak w opisie. Warto się zatrzymać u zakonników ze
względu na klimat i piękne widoki.
2015-09-14 10:04:24 - Maria: Albergue nadal donativo, przyjęli na łóżka i kilka osób na materace, razem
ponad 20 osób, nadal modlitwy, nadal zupa i nadal bułki na śniadanie plus mleko, kakao itp. :)

Gerikaitz-Munitibar
Do Zarra: 5.2 km | Do Santiago de Compostela: 724 km

Możliwość noclegu: Casa Rural Garro (B.º Gerrikaitz 33, mniej niż 1km od camino, cena od 50€, tel. 94616-41-36)
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Zarra
Do Elexalde-Arratzu: 2 km | Do Santiago de Compostela: 718.8 km

Elexalde-Arratzu
Do Gernika-lumo: 11.1 km | Do Santiago de Compostela: 716.8 km

Albergue municipal Idatze Etxea: 36 miejsc, cena: 7€, B. Elexalde 7, tel. 946-25-72-04, otwarte od
kwietnia do października (zamknięte w poniedziałki i wtorki), 1 km od drogi, oznakowany skręt w lewo,
należy zadzwonić, aby potwierdzić dostępność, brak kuchni, pralni, bar z menu
2017-07-25 18:42:18 - Martimoni : Nie ma oznakowanego skrętu na to albergue, a przynajmniej 4 osoby
go przeoczyły. Są za to 2 albergue ok 8 km przed gernika, dobrze oznakowane, ale nie znamy ceny

Gernika-lumo
Mieszk.: 15900 | Wys.: 9 m.n.p.m. | Do Gerekiz: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 705.7 km

1. Albergue municipal de Gernika: 35 miejsc, donativo, C. Zearreta Auzunea 11, otwarte tylko w
sierpniu, od 15:00 do 22:00, kuchenka mikrofalowa i czajnik; 2. Albergue juvenil de Gernika: 40 miejsc,
cena: 18,60€-21,20€ w zależności od sezonu (ze śniadaniem; zniżki dla grup i młodzieży), C. Kortezubi 9,
tel. 944-65-07-75 / 685 752 286, całoroczne (poza grudniem i połową stycznia), mikrofalówka, pralnia,
internet, serwują śniadania i kolacje; 3. Albergue municipal Idatze Etxea w Elejalde (Mendata): 36
miejsc, cena: 7€, B.º Elexalde 7, 6km przed Gerniką, ok. 1km od drogi, oznakowany skręt w lewo, należy
zadzwonić w celu rezerwacji, tel. 946-25-72-04, od IV do X (zamknięte w poniedziałki i wtorki), internet, bar
(z menu), Albergue Municipal Idatze Etxea 6 km przed Gerniką - na skrzyżowaniu wcześniej żółte strzałki
wskazują drogę w prawo do Zarry, a drewniany szyld z napisem "Albergue" każe iść prosto. Należy iść tak,
jak wskazuje szyld, czyli prosto. Po niedługim czasie kolejny szyld każe zejść z ulicy w lewo i piąć się żółtym
szlakiem w górę przez chaszcze jakiejś 300 m. Aż trudno uwierzyć, że to droga do schroniska. Po dotarciu
na górę wyłania się mała miejscowość. Idziemy w prawo do informacji turystycznej - tam pobierają opłatę 7
euro i prowadzą do schroniska, które jest w tym samym budynku. Informacja turystyczna czynna w sezonie
po południu od 16.00 (albo 16.30 - nie pamiętam) do 19.30. W drugiej połowie września byliśmy w tym
schronisku kompletnie sami (3 osoby) i specjalnie dla nas je otworzono. We wsi nie ma żadnych sklepów,
tylko 3 bary. W schronisku jest automat z kawą. Niby jest też kuchnia, ale była zamknięta na klucz i mimo
naszej prośby nie otworzono jej. Pralki brak. (Ania, 2010-10-11)
Możliwości noclegu: Pensión Akelarre Ostatua (C. Barrenkalea 5, 17 miejsc, od 36€, tel.
946-27-01-97, www.hotelakelarre.com), Pensión Madariaga (C. Industria 3, 5 miejsc,
tel. 946-25-60-35), Hotel Boliña (C. Barrenkale 3, 16 miejsc, od 45€
dwójka, 946-25-03-00, www.hotelbolina.es), Hotel Gernika (C. Gangoiti 17, 40 miejsc, od 60€, tel. 946-2-03-50, www.hotel-gernika.com).
Miasteczko wielki symbol bombardowania, które je zniszczyło w 1937 i które przypomniał Picasso na swoim
sławnym obrazie. Miejscowość bardzo ważna dla Basków. Wyróżnia się Casa de Juntas i drzewo Gernika,
pod którym zbierała się starszyzna wyższych warstw Kraju Basków Vizcaya. Jest obiektem neoklasycznym z
XIX wieku, sąsiaduje z nim średniowieczny kościół Santa María de la Antigua. Obecnie Casa de Juntas jest
siedzibą Parlamentu Vizcaya. Obok niego, zobaczymy Drzewo Gernika, przy, którym składa przysięgę
wybrany na Deputowanego Generalnego Vizcaya i Lehendakari (prezydenta Kraju Basków). Także w górnej
części miasteczka, jest strefa, która uratowała się z bombardowania, możemy odwiedzić kościół Santa
María, wzniesiony w wieku XIV i XVIII.
Jeśli nam czas pozwoli, możemy pójść na spacer po parku narodów Europy, z rzeźbami Chillida i Henry
Moore. Jest otwarty od 10 do 19, a latem do 21.
Casa de Juntas C/ Allende Salazar (w części górnej miasta) Tel: 946 251 138. Godzinny: z 10 do 14 i z 16 do
18 codziennie. Latem wydłuża się otwarcie o godzinę dłużej przed popołudniem.
Muzeum Pokoju: Foru Plaza 1 (przed ratuszem), tel: 946 270 213, otwarte od wtorku do soboty 10 do 14 i
od 16 do 19 (latem cały dzień), niedziele 10 do 14, zamknięte w poniedziałki. Więcej
na www.gernika-lumo.net
Faktycznie jest tam strasznie drogo. Jeśli ktoś gustuje w "albergue alternativo" jak my to zwaliśmy to mogę
polecić dobrą miejscówkę "pod chmurką" :) Wychodząc z miasta szlakiem trzeba się wtaszczyć na pierwszą
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górkę i po lewej stronie zobaczycie sami- coś jakby wieża ciśnień. Aż się prosi o spanie ;) Jest dach nad
głową więc czego chcieć więcej ;) (Łukasz, 2008-08-12) Polecam fronton (miejsce do gry w baskijską
odmianę skłocza) na polideportivo - bezpłatne. Informacje w oficina de tourismo (Ziemek Socha, 2010-0-02) Polecam popytac o nocleg na stadionie (za torami) Milo w tym roku wspominamy to miejsce świetne
miejscowki na sztucznej murawie Duzo komarow! (Marek, 2010-09-04) Na miejskim stadionie
"Polideportivo", od 15 lipca do 30 sierpnia otwarte schronisko, miejsc 30 plus materace. (Krzysztof, 201106-23) Ja nocowałam w miejscowości Errigoiti, jakieś 5 km na zachód od Gerniki. Agroturystyka u przemiłej
pani, 16E zaraz przy kościele. I stad trasa do Bilbao jest krótsza (Aga, 2010-10-20) Ze względu na ceny
schronisk i rozłożenie sobie trasy nocowaliśmy za pozwoleniem gospodarzy pod chmurką na ich podjeździe.
Było pięknie:) Dla pragnących nieco luksusu: niedaleko trasy camino (za Gerniką,jakieś 1-2 km od trasy) ,
wystarczy trochę zboczyć pewna bardzo sympatyczna pani oferuje pokoje w starym, zabytkowym domudawnej plebani. Cena dla pielgrzymów pokoju w pełnym komforcie, wspaniałym klimacie, ze śniadaniem:
chyba 20 euro- byłam tylko oglądać:). Adres: Elizetxe, Eleizalde, 48309 Errigoiti- Bizkaia,
tel.946256194. (Haga, 2011-09-27) Nocowałem w Errigoiti(300 letnia plebania) 16 euro, kiedyś przez tę
miejscowość przechodził szlak camino, warunki wyborne 2 osobowe pokoje z łazienką, kuchnia z pełnym
wyposażeniem, niesamowita atmsfera. Aby dojść do tej miejscowości trzeba troszkę zejść ze szkalu camino.
Przemiła hospitalera obwiozła nas wieczorem i pokazała jak dojść do szlaku, dzięki czemu nie nadkładaliśmy
drogi. W miejscowości latem jest czynny bar - jednak prócz hamburgerów i sałatek nic więcej nie
ma. (Maciej, 2012-09-13)
2018-06-23 17:23:45 - Grzesiek: do Geurnike dotarłem ok 2 pm, więc po posiłku poszedłem dalej.
Alberque jest czynny, więc jeśli ktoś zmęczony, to spokojnie może zostać tam na noc.
2017-09-10 18:44:54 - slowo: Z Gerniki proponuję odskoczyć autobusem na północ do San Juan de
Gaztelugatxe. Unikatowa i piękna sprawa. A dla miłośników Gry o Tron słynna DragonStone
2017-08-16 19:34:40 - Dos Alicjas: Schronisko municypalne na końcu miasteczka. W porządku. Czajnik,
mikrofala, brak naczyń. Przyjmowano też na dodatkowe materace.
2017-07-31 21:50:19 - Anna: Potwierdzam komentarz poniżej, ale mi nie udało się tam przenocować.
Byłam przed trzecią, barman powiedział mi że od 3 przyjmują, kiedy przyszłam po trzeciej powiedziano mi
żebym przyszła po czwartej O.O koniec końców wybrałam albergue za 18 euro. Następnym razem
ominęlabym miasto. Ponoć od sierpnia (czyli od jutra) ma być otwarta albergue w szkole (za kosciolem) i
ponoć donativo. Najlepiej jednak pytać się w informacji turystycznej, bo ponoć w szkole jest jakiś remont.
2017-07-25 18:46:17 - Martimoni : W Gernice jest możliwość noclegu w Pensión Gernika. Cena 15 euro
ale za to dwuosobowy pokój, grzejnik i telewizor. Znajduje się na ulicy Pablo Picasso. Mijamy pomnik
gitarzysty, po lewej stronie widać Eroski i po jakiś 200 M po prawej zobaczymy logo P z jedną gwiazdka.
Pytać nalezy w barze budynek dalej
2017-07-20 20:14:32 - Tomek: Albergue alternativo wciąż przyjmuje pielgrzymów! Na szczycie
wzniesienia za miastem trzeba skręcić w lewo w zarośnięta ścieżkę. Miejsce wygląda jak statek kosmiczny,
ale pod samym zadaszeniem zmieści się kilkanaście osób i jest naprawdę odludne.
2017-07-03 17:50:39 - jerzyimonika: Albergue w Gernice przereklamowane, wifi tylko w 1
pomieszczeniu, kuchni raczej brak. Drogi, w cenie śniadanie. Same miasto rozczarowuje.
2016-05-03 14:18:04 - Annna: (01.09.2015) Polecam opisane wcześniej "albergue alternativo" pod wieżą
ciśnień. Rewelacyjne miejsce, ukryte (może nie być widoczne ze szlaku), z dachem, całkiem czyste i z
widokiem na góry.
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Etap 6
Gernika-lumo - Santa Maria de Lezama (19.4 km)

Znowu, mamy różne opcje by zrealizować etap. Szosą (głównie kolarze,) trzeba iść BI-615 w kierunku Bilbao do 2,5
km, która prowadzi pod górę do szczytu Morga. To droga oficjalna do 2004. Pieszo, musimy wyjść z Gernika do kaplicy
Santa Luzia Zallo. Potem zaczyna się strome podejście po ścieżce PR-173. Ta droga jest wyasfaltowana (km 5), która
łączy się z inną opcją na górze Morga (km 7,5). Tu, zostawiamy szosę i wejdziemy na szlak stromo pod górę w lewo.
Szlakiem między lasami przybędziemy do szosy, która zostawimy za silnym spadkiem, na skrzyżowaniu w Fika (km
13,5). Kontynuujemy w lewo drogą, która dochodzi do Goikoletxea (km 17) i aż do Larrabetzu (km 18,5). Stąd szosą
do Lezama (km 21), nie ma możliwości się zgubić.

Gerekiz
Do Goikolexalde: 8.8 km | Do Santiago de Compostela: 702.8 km

2018-06-24 10:50:33 - Grzesiek: Prywatny albergue Eskerika - spalismy w dwie osoby w pokoju z 4
osobowym z prywatną łazienką za 16eur/os. Nie było już miejsc w sali zbiorczej. Ale warto doplacić,
ponieważ mozna się wyspać. Pranie z suszeniem 6 eur, śniadanie 2 eur. Na zewnątrz kuchnia, gril. Można
też coś kupić do jedzenia i picia u gospodarza - ceny jak w barach. Dobre miejsce startowe na
Bilbao/Portugalete
2017-07-31 17:43:43 - Gabs: 14€ + 1€ na osobę za korzystanie z kuchni, dosyć brudny albergue, mało
łazienek na tą liczbę osób. Niestety coś nas tam pogryzło...
2017-07-25 18:48:16 - Martimoni : Cena wzrosła do 14 euro
2015-09-14 10:12:58 - Maria: 10 km za Gerniką jest albergue prywatne Eskerika. Na trasie docieramy do
rozwidlenia, strzałki na camino są w lewo, a w prawo wskazuje nam na asfalcie "280 mts albergue". W
domu z kamienia, 20 miejsc, jest pralka i suszarka, miejsce do gotowania w ogrodzie, 2 łazienki, słabe wifi,
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13 za nocleg, 2 euro śniadanie, ew. opcja pokój dwuosobowy ze śniadaniem 50 euro. Rezerwacja podobno
tylko z przedpłatą 0034-696 453 582.

Goikolexalde
Do Larrabechu: 5.3 km | Do Santiago de Compostela: 694 km

Larrabechu
Do Santa Maria de Lezama: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 688.7 km

2018-10-22 19:20:15 - Kasia: Bardzo spokojne albergue w budynku szkoły. Dwa piętra - na dolnym w
razie potrzeby śpi się na materacach, na górnym są łóżka. Jest tez aneks kuchenny z zastawa, kawka,
herbatka oraz jakieś ciasteczka są dostępne dla wszystkich. Miłe przyjęcie. Miejsca dla wszystkich. Donativo
2017-08-16 20:35:01 - Dominik: Od tego roku nowe albergue prowadzone przez wolontariuszy. Świetna
atmosfera, wszystko jeszcze tchnie nowością i nie ma jeszcze tłumów. Donativo.
2016-08-02 19:47:04 - KP: Szliśmy z Marqiuny, bo byliśmy wcześnie w Gernice. LARRABETZU - Nowe
Albergue w szkolnej sali jakiejś, przy trasie. 20 miejsc plus ewentualnie materace. Sporo miejsc wolnych, bo
nikt o nim nie wie. Donativo, mikrofala, czajnik, ciastka. Grupowe prysznice.

Santa Maria de Lezama
Mieszk.: 2400 | Do Zamudio: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 686.3 km

Schronienie w barakach podczas lata, począwszy od 21 czerwca w roku 2007. 16 miejsc; Otwarte:16-21;
Odpowiedzialny: Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Vizcaya; Cena: dowolna
2016-05-03 14:10:03 - Annna: (02.09.2015) Pranie i suszenie przez hospitalero wciąż się odbywa. Tym
razem suszarka suszyła do końca, a środka piorącego było wystarczająco - dostaliśmy świeże, pachnące i
wysuszone pranie.
2015-06-01 17:20:46 - Grażyna : Lezama
2012-10-01 20:02:14 - Agnieszka: Na początku września o godzinie 17.00 było jeszcze dużo wolnych
miejcs. Cena donativo. mikrofala, po 2 prysznice dla mężczyzn i kobiet, pralka.
2010-12-05 15:10:33 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): otwarte 15-22, o 15 już była kolejka,
miejsc 18 + podłoga. Można kupić muszle, crednciale itp
2010-10-11 19:42:36 - Ania: Mikrofala, pralka i suszarka w cenie, wszystko za donativo. Pralkę i suszarkę
obsługuje jednak tylko hospitalera osobiście i ostatnie suszenie jest możliwe o 20.30. Pranie i suszenie robi
oczywiście na najkrótszych programach i z małą ilością środka piorącego, więc nasze rzeczy niewiele różniły
się od stanu codziennego po praniu ręcznym, ale wiadomo lepsze to niż nic.
2009-08-02 17:58:32 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Lezama - aktualne dane, lipec 2009:
schronisko nowo wybudowane specjalnie dla pielgrzymów! Pełny komfort, pralka i suszarka bez
dodatkowych opłat. Miejsc ok. 20.
2008-08-11 16:15:34 - Od Macieja: Lezama - albergue -donativo, w kontenerze, 10 łóżek +3 materace,
koce, brak kuchni.
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Etap 7
Santa Maria de Lezama - Bilbao (10.3 km)

Względnie krótki etap jeśli zatrzymamy się w Bilbao, ale musimy przejść stromiznę góry Monte Avril. Od Lezama idzie
się najpierw do Zamudio (km 2), za kościołem San Martin i wieżą Torre Malpica idziemy w lewo i droga robi się
bardziej stroma. Wolno, będziemy wspinać się aż do dotarcia do szczytu góry Monte Avril (km 6,5). Stąd,
rozpoczynamy schodzenie, mijając Txakoli (km 9) Monte Avril i następnie stromym zejściem na szosę i schody do
bazyliki Nuestra Señora (Matki Boskiej) z Begoña (km 13,5). Stąd do centrum Bilbao pozostaje już niewiele: wystarczy
iść Calzadas de Mallona i zejść po schodach, by otworzył się przed nami plac Unamuno i starówka bilbaíno.

Zamudio
Mieszk.: 3200 | Do Bilbao: 7 km | Do Santiago de Compostela: 683 km

Wyróżnia się wieża Zamudio, także znaną jak Torre de Malpica, obok kościoła San Martín. Wieża, na planie
prawie kwadratu, jest gmachem obronnym epoki późnego średniowiecza (wiek XV -XVI).

Bilbao
Mieszk.: 355000 | Do Puente del Diablo: 3 km | Do Santiago de Compostela: 676 km

1. Albergue municipal: 30 miejsc, donativo, C. Kobeta 60, otwarte o 15, 1.06- 31.08, brak kuchni, przy
szkole, przy podwójnym wiadukcie nad ulicą Autonomia, przestonna sala, mikrofalówka, wirówka, prysznice
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zbiorowe, do centrum dojazd autobusem 58, piękne widoki na Bilbao; 2. Albergue juvenil de Bilbao: 142
miejsca, 16,75€ (ze śniadaniem), Ctra. Basurto Kastrexana 70, tel. 944-27-00-54, www.albergue.bilbao.net,
zalecana wcześniejsza rezerwacja, całoroczne, pralnia, internet, brak kuchni,
odpowiedzialne Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Bizkaia; 3. Albergue Bilbao Akelarre Hostel: 38
miejsc, cena: 17,50€, C. Morgan 4-6, tel. 944-05-77-13, www.bilbaoakelarrehostel.com, całoroczne,
śniadanie i kawa do woli w cenie; 4. El Albergue Egeria Aterpetxea - otwarte od 23 lipca 2007. Znajduje
się przy wejściu do Bilbao po trasie camino, w dzielnicy Arabella do 600 metrów od camino. Adres: Leży w
dzielnicy Txurdinaga. Camino przechodzi przez Arabella i stamtąd trzeba zboczyć 600m do albergue.
Znajduje się w instytucie Txurdinaga Artabe, z wejściem niezależnym od ulicy Lozoño. Godzinny: Otwarte
latem jest: od 10 do 11 rano i od 15 do 22 po południu. We wrześniu od 11 do 13 i od 16 do 22. Począwszy
od października i do marca, pielgrzymi muszą zgłosić swoje przybycia wcześniej. Cena: 10€ + 2€ śniadanie;
Miejsc: 12 i materace; Telefon: (+34) 606 730 045(+34) / 944 125 712; http://www.albergueegeria.com;
Instituto Txurdinaga Artabe c/ Doctor Ornilla s/n 48004 Bilbao
Bazylika Begoña jest świątynią z XVI wieku, w stylu późny gotyk, w której znajduje się obraz romański
patrona Vizcaya.
Słup milowy jacobeo Camino del Norte. Założone w 1300, już w liście fundacyjnym określa się kościół
Santiago jak świątynię nowego miasta. Stolica Vizcaya, miejscowość wyróżnia się w historii z powodu
handlu za pośrednictwem swego portu morskiego, a w ostatnich stuleciach, przez rozwój przemysłu. Dziś,
zamierza odwrócić to poprzez duże inwestycje, które mają przeobrazić je w miasto turystyczne, zmieniając
przemysłowe ujście rzeki Bilbao na strefę próżniactwa i kultury.
Camino wchodzi do Bilbao napotykając bazylikę Begoña. W centrum miejskim wyróżnia się katedra gotycką
Santiago z XIV wieku i Kościół San Antón, stylowy gotycki, z renesansową fasadą i barokową wieżą,
usytuowaną przy trasie camino i most tego samego imienia. Oba gmachy wyznaczają Siedem Ulic i nosi to
nazwę Starego Bilbao. Zwiedzić można nowoczesne muzeum Sztuk Pięknych Guggenheim Avda Abando
Ibarra, 2. Tel: 944 359 080.
Więcej na www.bilbao.net
W Bilbao mogę polecić zgłodniałym pielgrzymom restaurację sieci FrescCo przy ul. Ledesma 12. Bufet
samo-obsługowy typu "all-you-can-eat" za 9 euro. Dodatkową zaletą są godziny otwarcia: od 12:30 do
północy, bez typowej dla Hiszpanii przerwy na sjestę. (Marcin, 2009-08-02)
2019-08-17 18:42:03 - szlakami.pl: Alberque municipal w Bilbao otwarte 15-22. Aktualna cena 5 euro, a
za 7 euro z obiadokolacją i śniadaniem. Około 50 miejsc dla pielgrzymów, do 22 całe się zapełniło. Ciekawy
odcinek szlaku po wyjściu ze schroniska - lasem, drogą gruntową
2018-10-22 19:22:12 - Kasia: Trochę mało oznaczeń aby wydostać się z miasta. Jednal droga dość latwa,
podążamy cały czas przed siebie zgłębiać wszystkie industrialne tereny Bilbao:)
2017-08-16 19:39:09 - Dos Alicjas: Potwierdzamy komentarz Marii. Wspaniali hospitalerzy, bardzo
pomocni i sympatyczni. Mikrofala i czajnik, tylko jedna łazienka. Na śniadanie dostałyśmy jogurty i sok
pomarańczowy.
2017-08-06 20:49:14 - Anna : Trasa wzdłuż rzeki częściowo oznaczona. Jeżeli komuś zależy na czasie to
można ją wybrać, ale jest to jeden z brzydszych odcinków jakim szłam na camino. Do albergue nie mam
zastrzeżeń. Przed 15 była już spora kolejka. Szybko się zapełnia.
2017-07-25 18:54:16 - Martimoni : Potwierdzam komentarz Marii. Albergue jest już dobrze oznaczone,
nie odbija od trasy. W Bilbao oznakowanie słabe, bo jest wiele tras alternativo. Najprościej iść cały czas
wzdłuż rzeki (13 km). Idąc prawym brzegiem do Końca konieczne będzie "przeplyniecie" mostem na drugi
brzeg za 0,4 euro
2017-07-21 21:23:20 - Tomek: Polecam Alberge Claret Enea, ojców Klaretynów. Jest przy szlaku,
niedlugo po przejściu przez rzekę. Nowy, wysoki budynek, niestety są schody. Ale samo albergue nie jest
zatloczone, mimo iż bardzo czyste i wygodne. 11 Euro. Niedaleko do centrum miasta i Carrefoura.
Śniadanie. Pralka i wirówka za opłatą. Msza na dole budynku o 19.30 z błogosławieństwem dla
pielgrzymów.
2016-08-02 19:51:02 - KP: Albergue Aterpetxea. Daleko od miasta (~45minut), donativo. Wredny
Ukrainiec Hospitaler. Kuchnia, mikrofala, czajnik. Dużo miejsc.
2016-04-14 15:24:38 - S.: Albergue municipal w 2015 było donativo i to jeszcze razem ze wspólną
kolacją! Było też otwarte już początkiem maja. Ale jest to na samym wyjściu z miasta (zaraz obok albergue
juvenil) więc warto pozwiedzać bilbao wcześniej a dopiero na koniec się tam udać.
2015-09-14 10:20:27 - Maria: Pytając po drodze, trafiłam do albergue donativo w jakiejś chyba salce
parafialnej, jest ono na wejściu do miasta, tzn. przed starym miastem, przed rzeką. Minęłam duży kościół
(katedra??) i 5 min później byłam pod albergue. Charakterystyczna wielka figura siedzącego Chrystusa. 23
miejsca, ciasne i małe, wirówka, 1 prysznic, linki, w drugim pokoju jest przestrzeń do "gotowania"-lodówka z
mikrofalówką, czajnik, trochę produktów też się znajdzie. W pobliżu (w górę od albergue) supermarket, w
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dół po schodach w stronę miasta (hospitalera miała mapki okolicy), u stóp schodów po lewej wejście do
metra-gdyby ktoś chciał skrócić drogę do Portugalete.
2014-09-14 18:21:59 - Niezgódka: Alberge municypalne tuż obok boiska sportowego - donativo, jest
wirówka, jadalnia z kuchnią, kuchenki, garnki, czajnik elektryczny, kawa, herbata, rano hospitalero mówiący
jedynie po hiszpańsku przyniósł suchary i dżem.
2013-06-07 15:37:41 - maciek: Polecam hostel w Bilbao (bo tamtejsze albergue jest na wyjściu z miasta,
w złym, nieciekawym miejscu, poza tym i tak jest czynne podobno tylko w lipc i sierpniu; schroniska
młodzieżowego nie sprawdzałem): polecam hostel Ganbara, bo jest w samym centrum starego miasta, przy
samym Camino, kosztuje 14e, pokoje 6-osobowe, czyściutkie, hostel z kuchnią, w cenie jest śniadanie.
dzień wczesniej spalem z konieczności w innym hostelu w Bilbao (hostel Moon), też bardzo czysty i
przyjemny, ale droższy, bo 20e i bez kuchni, tylko z miejscem do jedzenia, a na dodatek jedzie się tam
metrem, bo nie jest w centrum przy Camino Ten hostel Ganbara tym bardziej jest wart polecnia, bo
wchodząc do Bilbao szybko do niego możemy trafić - jest w ścisłym centrum starego miasta, przy trasie
Camino i to ważne, bo Bilbao jest b. duzym miastem i szukając noclegu możemy się mocno nachodzić i
kluczyć odchodząc od trasy - jest nowoczesny, czysty (świeża biała pościel, czyste duże łazienki), z
przyjemną atmosferą, zaopatrzoną kuchnią (są w niej nawet włoskie kafeterki i wieloma produktami moża
się częstować), specjalnym pokojem do odpoczynku zaopatrzonym w ksiązki i czasopisma, z sofami i
fotelami, dla zainteresowanych jest duży telewizor, śniadanie w cenie no i własnie ta niewygórowana cena
za tak świetne warunki zachęca. Co ważne, to jest hostel, więc można rezerwować wcześniej (mnie się
zdarzyło, że przyszedłem w ciemno i pierwszego dnia z uwagi na odbywający się wtedy w sobotę ważny
mecz piłkarski, wszystkie miejsca by juz zajęte. Pracownik powiedział mi, że są jednym z dwóch tylko
hosteli w Bilbao posiadających kuchnę. Hostel położony 12-15 minut piechotą od Muzeum Guggenheima.
2012-09-13 16:44:29 - Maciej: Albergue na końcu Bilbao jakieś 5-6km odcinek dość męczący przez całe
miasto, nadal donativo. Lidl jakieś 2km od albergue - jedyny większy i tańszy sklep w okolicy
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Etap 8
Bilbao - Portugalete (18.3 km)

Są różne warianty by przejść Bilbao i jego metropolię. Można iść, tą która ci się podoba, lub oznakowaną oficjalnie
jako camino. Od Katedry kontynuujemy ulicą Tendería dochodzimy do kościoła San Antón i przechodzimy ujście rzeki
po moście o tej samej nazwie. Dalej idziemy ulicami Bilbao la Vieja, San Francisco, Plaza Zabalburu i dużą arterią
Bilbao - ulicą Autonomia. Na końcu tej długiej ulicy mamy dwie opcje, kontynuować po schodach, by wejść do
dzielnicy Altamira a potem zejść drogą do mostu Diabła, lub kontynuować szosą by pójść wzdłuż obrzeża tej dzielnicy
i potem wejść na szosę Bilbao - Castrejana przez most Diabła (opcja dla kolarzy). Od tego miejsca, rozpoczynamy
podejście, szlakiem na pewnym odcinku pokrywającym się z średniowiecznym traktem pétrea do Kaplicy Santa
Águeda (km 9). Stąd szosą, idziemy do Baracaldo, a tu wychodzimy obok kościoła San Vicente i cmentarza, by wejść
na ogromnym teren z nowo zbudowanym Bilbao Exhibition Centre pośrodku (km 14,8). Dalej idziemy do Sestao (km
19), przechodząc rzekę Galindo, a w końcu, przybywamy do Portugalete, gdzie zobaczymy ujście rzeki z wiszącym
mostem. Przechodząc szosę zbliżamy się do Katedry Santa María (km 20,5).

Puente del Diablo
Do Barakaldo: 7.7 km | Do Santiago de Compostela: 673 km

Barakaldo
Mieszk.: 96000 | Do Sestao: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 665.3 km
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Przed dojściem do miejscowości, możemy odwiedzić, jeśli będzie akurat otwarta, kaplicę Santa Águeda,
umiejscowioną trochę za mostem Diablo (Diabła). Kaplica posiada płaskorzeźbę i witraż zadedykowany
Santiago.

Sestao
Mieszk.: 30000 | Do Portugalete: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 659.5 km

Portugalete
Mieszk.: 16000 | Do Playa de la Arena: 12.8 km | Do Santiago de Compostela: 657.7 km

1. Albergue Pension La Guia - otwarte lipiec-sierpień, nowe 20€ jedynka; 28€ dwójka; 2. Albergue
municypalne adres: Casilla Iturrizar, 8; donativo, 22 miejsca na 2 salach; otwarte 15-22.
Miasto założone w XIV wieku, wyróżnia się średniowieczna starówka, jest to kompleks historycznoartystyczny. Wskazanym jest zobaczyć kościół Santa María, stylowy gotycko-renesansowy, postawiony na
brzegu przy ujściu rzeki. Stąd możemy obejrzeć wytwór emblemática całego ujścia rzeki Nervión: most
Transbordador albo Puente Bizkaia, zrealizowany z żelaza w 1893, by połączyć Baracaldo i Gecho w sposób
bardzo pomysłowy i bez przerywania handlu morskiego.http://www.portugalete.org
2018-06-24 10:59:33 - Grzesiek: W maju 2018 czynny tylko jeden albergue Bide Ona (12e + 5e kaucji za
kartę magnetyczną, 3e śniadanie). Czyste, fajnie zorganizowane, ale o 20-tej było już pełne. Trochę trudno
trafić więc wklejam pełny adres (Bide Ona Julio Gutierrez Lumbreras Kalea, 10 48920 Portugalete) Jest
jeszcze jedno w szkole ale czynne lipiec-sierpień.
2016-08-02 19:57:40 - KP: pomyliło mi się wcześniej z Pobeńa ;) tutaj donativo w szkole, sklepy, bary,
czajnik i mikrofalka. Drugie albergue w razie czego za 12E chyba. Są dwie drogi, idąc w lewo, szybką trasą
omija się Portugalete, ale można nią też dotrzeć do Albergue, tylko trzeba się pilnować i czytać
drogowskazy)
2016-08-02 19:52:39 - KP: Albergue nad morzem, sporo miejsc w szkole, można namioty rozbijać.
Donativo. Czajnik i mikrofalka. Menu pelegrino i dobry niedrogi bar z rybami.
2013-06-24 11:20:12 - Piotr Rzeszów: Albergue muncypacyjne w maju (chyba jeszcze) zamknięte... nikt
nic nie wie, nawet na policji... hostel z niższymi cenami dla peregrinos zapełniony. Pozostał nocleg przy
wyjściu z garaży tuż przy stacji metra (chyba)
2011-09-27 21:55:35 - Haga: Z Bilbao do Portugalete są dwie drogi- jedna camino, druga wzdłuż rzeki- ok
14 km do charakterystycznego mostu. Tę drogę proponował nam hospitalero w szkole w Bilbao.
2010-10-11 19:55:36 - Ania: Albergue municypalne otwarte tylko latem. W drugiej połowie wrześnie
zamknięte na trzy spusty i zero jakiejkolwiek informacji...
2008-08-12 13:38:15 - Od Łukasza: Portugalete (ok 15km za Bilbao). Donativo. Mikrofalówka, trochę
talerzy.
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Etap 9
Portugalete - Castro Urdiales (38.4 km)

Jeśli nocowałeś w refugio w Muskiz/Pobeña, łatwo będzie dojść do Castro oficjalną trasą Camino. Będziemy iść wzdłuż
dawnej kolei górniczej do Ontón (km 7,5). Tu, zamiast pójść szosą, obierzemy kierunek Baltezana (km 8,5), drogą CA523. Z tej miejscowości wyjdziemy na camino (kolarze muszą kontynuować szosą) i po forsownym ale krótkim
podejściu dojdziemy znów do szosy, by zejść do Otañes (km 14,5). Stą, dalej trasą dawnego toru kolejowego, który
bez problemu zaprowadzi do Santullán (km 15,5). Drugorzędnymi ścieżkami kierujemy się do Sámano (km 20) i od
kościoła San Nicolás, idziemy dalej szosą do Castro Urdiales (km 23,5) zostają jeszcze prawie dwa kilometry by dojść
do centrum tej miejscowości.

Playa de la Arena
Do Muskiz / Pobena: 1 km | Do Santiago de Compostela: 644.9 km

2018-06-24 11:09:37 - Grzesiek: Od tego miejsca proponuję iść do Castro Urdiales wzdłuż wybrzeża.
Cała trasa jest już oznakowana. Są fragmenty, które trzeba przejść szosą, ale widoki mamy cały czas
wspaniałe. Są urocze zakątki, zatoczki z plażami pośród skał. Przy pięknej pogodzie (a na taką trafiłem)
pokonanie tego odcinka to czysta przyjemność.

Muskiz / Pobena
Mieszk.: 7000 | Do Covaron: 3 km | Do Santiago de Compostela: 643.9 km

Albergue pielgrzymów Muskiz (Pobe&ntilde;a) -municypalne - śliczny jednopiętrowy gmach, który znajduje
się przy wejścia do miejscowości. Pielgrzymi, którzy idą plażą, muszą przejść park kaplicy Nuestra
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Se&ntilde;ora del Perpetuo Socorro w kierunku do centrum miejscowości. Dysponuje lodówką, kuchenką
mikrofalową, prysznicami i toaletami. W 2007, otwarte od 2 maja do końca lata. Adres: W dawnej szkole,
tuż przy parkingu. Godziny: od 14-21. Odpowiedzialny: Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Bizkaia. Cena:
dowolna/3€. Miejsc: 24. Bar Gurutz Etxea oferuje menu za 8€
2017-08-16 19:51:25 - Dos Alicjas: Mili hospitalerzy. Na drzwiach wisi informacja, że znajdzie się miejsce
dla każdego. W ogrodzie rozstawiono namioty. Kuchnia z mikrofalą. Najbliższy sklep 1 km wcześniej w La
Arena.
2016-08-02 19:59:04 - KP: donativo, przy ładnej plaży. sporo miejsc w szkole, można namioty rozbijać.
Donativo. Czajnik i mikrofalka. Menu pelegrino i dobry niedrogi bar z rybami.
2016-01-10 19:44:17 - Jola: W czerwcu 215 w albergue zabrakło miejsc, gospodarze nie zgodzili się na
nocleg na podłodze, a ni nawet na skorzystanie z prysznica (40 stopni Celsjusza w tym dniu) część
pielgrzymów poszła spać na plażę. Hospitaliero zadzwonił do znajomych i dla 3 osób załatwił miejsce w casa
rural w mino.
2014-09-14 18:26:33 - Niezgódka: Kościół w Pobenii otwarty jest jedynie w niedziele. W alberdze w
przypadku braku miejsc przyjmowali na nocleg na glebę.
2013-06-24 11:27:35 - Piotr Rzeszów: 18 maja albergue donativo. Bardzo miły hospitalier, który włada 3
językami, a wieczorem pięknie gra na gitarze. Niedaleko od albergue faktycznie jest kościółek, w którym
alternatywnie można nocować, co po śladach tam zastanych na pewno miewa miejsce. My tam tylko
jedliśmy obiad... Trzeba tylko przedostać się przez bramę, a wcześniej zaopatrzyć się w coś do jedzenia.
2013-05-30 19:15:15 - maja: nocleg pod dachem kościoła w Pobena w awaryjnej sytuacji jest bardzo
przyjemny (nikt nie chrapie i świeże powietrze). w 2013 r. albergue miało być czynne dopiero od 1 maja.
2012-09-16 16:32:38 - Anka K.: wrzesie 2012. B. sympatyczni hospitalierzy, donativo, do tego
przewodniko po del Norte (angielski, francuski, hiszpanski) tez donativo. Niestety w tych przewodnikach nie
ma informacji o albergach, przydatne sa mapki. Nie wiem czy codziennie ale przyjezdza sklep na kolkach z
owocami i jarzynami.
2012-09-13 17:41:03 - jolka: Albergue prowadzone jest przez wolontariuszy - my trafiliśmy na świetną
opiekę i bardzo miło wspominam to schronisko. Jak zabrakło miejsc to rozbili duży namiot za budynkiem.
Cena donativo (przynajmniej w sierpniu)
2012-09-13 16:46:49 - Maciej: Hospitalero straszny, most do plaży jest w remoncie dlatego trzeba obejść
trochę drogi by dojść tutaj. Cena 5 euro
2012-07-31 21:14:08 - magda: Fajne schronisko, jeden prysznic nie jest przeciez problemem. Za
albergue jest bar z menu del dia w normalnych cenach.
2011-09-27 22:00:39 - Haga: Schronisko ładnie położone blisko plaży (dość brudna podczas przypływu).
Dla posiadających namioty- miejsce na rozbicie pod kościołem. Poczęstunek- śniadanie. Mikrofalówka.
Niestety tylko 1 prysznic.
2010-10-11 20:16:23 - Ania: Nocleg ze śniadaniem za donativo. Hospitalero ma przewodnik po
hiszpańsku i wszystkim chętnym pokazuje mapki, opowiada szczegóły dalszej drogi itp.
2010-09-02 14:31:58 - Ziemek Socha: Nocleg dostępny pod dachem kościoła po wyczerpaniu miejsc.
Pani hospitaliera robi gratisowe pranie dla wszystkich, którzy zgłaszają taką potrzebę.
2009-08-07 15:21:30 - edka : Tylko 22 miejsca do spania, ale kto sie nie zalapal mogl spac w Kosciele
obok.hospitaleros bardzo mili, przygotowali sniadanie dla wszystkich piegrzymow. bar rzeczywiscie oferuje
swietne menu za 10 euro kolacja, deser i wino, polecam
2008-08-11 16:17:54 - Od Macieja: Muskiz (Pobena ) - albergue -donativo, brak kocy, kuchnia, mili
hospitaleros witają szklanką soku, dobre warunki, zadbane, blisko plaży. Polecam! Menu w barze 10euro.

Covaron
Do Onton: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 640.9 km

Onton
Mieszk.: 500 | Do Baltezana: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 635 km

Chociaż jeszcze zdarzają się przewodniki bez aktualizacji, które mówią inaczej, na rok 2007 nie ma tam nic.
2019-08-18 15:11:34 - szlakami.pl: W Onton w sierpniu jest czynne albergue 14-22, 6 euro. Jest pralka,
czajnik. Bardzo kameralne, w niedużym domu

www.caminodesantiago.pl

Strona 31/76

Camino de Santiago

Camino del Norte

2015-09-14 10:25:07 - Maria: Podobno rozejście jest dobrze oznakowane i jest znak
informacyjny/plakat(?), ale w dwie osoby je przeoczyliśmy. Za wioską wychodzi się na charakterystyczne
skrzyżowanie, gdzie wewnątrznie czuje się "to chyba tu". Strzałki wkazują prosto jakby z deczka pod górkę
(długa trasa), asfalt prowadzi w prawo w stronę morza (krótsza trasa).
2010-12-13 13:35:56 - Artur Kraków: Po opuszczeniu nadmorskiego bulwaru i przejściu krótkim tunelem
pod autostradą, po około 500 m dochodzimy do pierwszych domów w ONTON. Tutaj musimy zdecydować
czy pójdziemy oryginalną trasą Camino czy też alternatywnie drogą N-634 do Castro, oszczędzając dobrych
kilka km. Droga N-634 do Castro jest raczej pusta, bo od kiedy zbudowano autostradę, znakomita większość
kierowców wybiera przejazd autostradą.

Baltezana
Do Otanes: 5 km | Do Santiago de Compostela: 634.1 km

Otanes
Do Santullan: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 629.1 km

Santullan
Do Semano: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 626 km

Semano
Do Castro Urdiales: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 623.2 km

Droga alternatywna - Portugalete - Castro Urdiales - 27km
Proponowane są dwie opcje z Portugalete: albo idziemy naprzód jednym ciągiem do Castro
Urdiales, albo zatrzymujemy się na nocleg w Muskiz, a następnego dnia dojść do Castro. Z tego
wynika, że z Muskiz do Castro można pójść szosą, co wyraźnie skraca trasę, niż oficjalna del
Camino de Santiago. Opcja krótsza to 27 km. W tym wariancie, zostawiamy strefę miejską
Portugalete i idziemy ścieżką rowerową do La Arena – Muskiz - Pobeña, gdzie, przejdziemy most
niebieski przy plaży, dochodzimy do parkingu, około którego napotykamy albergue pielgrzymów
(km 11). Tu można zakończyć etap lub kontynuując, wspiąć się po schodach, przez piękną
dawną trasę toru górniczego, kąpiąc się w morzu. Ta droga omija Ontón i aby etap nie wydłużył
się nadmiernie, skracamy porzucając oznakowanie jacobea by pójść szosą do Castro Urdiales. W
tym celu , kontynuujemy dawną szosą krajową, dziś mało używaną, która pnie się łagodnie (km
22) i zejść do miejscowości Mioño (km 24,5). W końcu, dalej tą szosą, wchodzimy do Castro
Urdiales(km 27).
Dzisiaj szlam szosa do Miono i wcale nie bylo tak zle, nie wiem jak wyglada droga przez gory,
ale szosa szlo sie calkiem dobrze poza tym, ze bylo troche stromo na niektorych odcinkach.
(edka, 2009-08-07) W lipcu szłam odcinek alternatywny , skrótem przez Miono.Ta "mało
uczęszczanea" szosa jest drogą ze śmigającymi co chwilę tirami, poboczy nie ma , jest tam
bardzo niebezpiecznie, ale faktycznie skraca drogę. (Krysia, 2008-11-26)

Castro Urdiales
Mieszk.: 29000 | Wys.: 27 m.n.p.m. | Do Allendelagua: 4 km | Do Santiago de Compostela: 619.3 km

1. Albergue municipal de Castro Urdiales: 16 miejsc, cena: 6€, C. Subida a Campijo (obok areny do
walki byków przy wyjściu), tel. 670-04-22-76, całoroczne, otwarte o 15:30, mała kuchnia, klucze na policji
municypalnej, ogródek, blisko plaża, obok sklep, w połowie lipca schronisko przepełnione, jednak miejsca
wystarczyło dla każdego - wokól rozstawiono namioty (Aga, 2010-10-20); 2. Polideportivo (na stadionie):
45 miejsc, C/ Leonardo Rucabado, pielgrzymi muszą pytać w Ratuszu tej miejscowości (942 85 90 00), na
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samym stadionie sportowym (942 86 70 90) lub na Policji Miejscowej (942 86 12 94).
Można otrzymać informacje w miejscowym biurze turystycznym.
Jedno z najładniejszych miast turystycznych Cantabrii, i wytchnienie na weekend dla mieszkańców dużego
pobliskiego Bilbao. Jego pochodzenie sięga czasów Rzymu. Dzisiejsze miasto znajduje się na miejscu kolonii
Flavióbriga, założonej przez cesarza Vespasiana. Za głazem, który wznosi się za molo spotykamy kompleks
monumentalny. Wyróżnia się w nim kościół Santa María de la Asunción (w. XIII), gotycki wielkiej
doskonałości, razem z muzeum parafialnym. Naprzeciw kościoła jest miliario rzymskie, napotkane już w
Otañes i datowane na rok 61. Obok kościoła wyróżnia się zamek-latarnia morska, z XIII wieku. Ma formę
pięciokąta z masywnymi podporami narożnymi. Także w kompleksie monumentalnym spotykamy kaplicę
Santa Ana, obok mostu średniowiecznego. Na koniec już w mieście ratusz - gmach z XVI wieku, w którym
dokonywano zmian w kolejnych wiekach. Jest z sillería i wyróżnia się balkon i wieża zegarowa z XIX wieku.
Faktycznie piekne miasto. Nawet jeśli się tu nie nocuje, warto zarezerwować sobie czas na zwiedzenie starej
części, kościoła położonego na wzgórzu! (Haga, 2011-09-27) W Cantabrii, w informacji turyst. warto
poprosić o informację o trasie camino w tym regionie i schroniskach. W tym roku była to bardzo pomocna
ulotka z rozpisaniem na etapy tras, różnych ich wersji adresami albergue municipiale podczas drogi, ich
cenami, liczbą miejsc. Świetnie przygotowane! (Haga, 2011-09-27)
W miejscowośc praktycznie nie ma żadnego oznaczenia, można iść drogą wzdłuż oceanu niedaleko
autostrady do Israles -bardzo spokojna trasa (Maciej, 2012-09-13)
2018-10-22 19:26:08 - Kasia: Małe ale ciepłe i czyste albergue z bardzo sympatycznym młodym
hospitalero. Rano ciastko i kawk jako śniadanko również zapewnione. Wirówka do odwirowania prania i
dzialajace Wi-Fi. Polecam:) 5e.
2018-06-24 18:21:47 - Grzegorz: Małe ciasne schronisko na końcu miasteczka. Jako jedyne w którym
spałem na przełomie maj/czerwiec zostało zapełnione i ludzi którzy dotarli po 19 odsyłali na kamping
namiotowy oddalony jakieś 5 km.
2018-06-24 12:53:31 - Grzesiek: Na początku maja o godz. 15-tej nie było już miejsc. Ponieważ była
niedziela i jedynie w tym miasteczku była możliwość uczestniczenia we Mszy Św. to zostałem. Koszt
noclegu w najtańszym hotelu 52/ pokój.
2017-08-16 20:41:08 - Dominik: 16 miejsc w łóżkach (hospitalero pozwa 2-3 osobom spać na matach w
kuchni), do tego namioty z materacami dla kilkunastu osób, ale opcja niespecjalna, bo w ciągu dnia sauna,
a jak pada, to też nie za dobrze. 5 euro. W lipcu miejsca w środku zapełniły się przed 14, a w namiotach
ostatnie osoby upchnęły się do 15-16.
2017-08-16 19:48:24 - Dos Alicjas: W rzeczy samej - trza się naleźć. Mimo sporządzonej listy kolejkowej
po otwarciu albergue zapanował chaos. Kuchnia w pełni wyposażona. Nocleg na łóżkach jedynie dla
najszybszych peregrinos.
2017-08-06 20:52:53 - Anna: Albergue wciąż przepełnione. Okolo 14 byla juz kolejka na ponad 20 osob.
Za albergue rozstawione są namioty, w których hospitalero przydziela też miejsca. Można jeszcze spać na
podłodze, ale po 22 lub jak to też czynili niektórzy pod drzewem. Niezależnie od miejsca spania opłata taka
sama.
2017-02-07 21:13:32 - Ania i Monika: My tu nie spalysmy, ale wiemy ze albergue bylo juz pełne o godz
15:00 (to bylo w sierpniu 2016) i ludzie musieli isc do kolejnych miejscowości, chyba, że zostawali w
prywatnych.
2016-04-14 15:28:03 - S.: Albergue dość małe, ale po zapełnieniu wyciagnęli jeszcze materace i nikogo
nie odprawiono z kwitkiem.
2015-09-14 10:30:21 - Maria: Albergue na końcu miasta, trzeba się naleźć. Po zapełnieniu pozwalali się
rozbijać na trawniku wokół bądź odsyłali w poszukiwaniu szczęścia. 2 prysznice, z tyłu pralnia z wirówką,
kuchnia, lodówka, czajnik, na śniadanie magdalenas, mleko, soki itp. Napis 5 euro, ale przy wejściu nikt
tego od nas nie żądał (stała skrzynka na donativos). Dla tych, co szli 40 km - w kościele odległym o ok. 15
min (prawie na trasie camino, przed dojściem do albergue) w niedziele msza o 20:30.
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Etap 10
Castro Urdiales - Laredo (36 km)

Długi etap, z czego większość drogą nadmorską. Trzeba wstać wcześnie by wyjść z Castro Urdiales szosą krajową i na
wysokości areny do walki byków, skręcić w lewo i dalej iść ścieżką, która nas prowadzi do Allendelagua (km 4) i
Cérdigo. W tym miejscu, przechodzimy drogę szybkiego ruchu i szosę krajową i kontynuujemy pięknymi ścieżkami
wzdłuż morza do Islares, skąd pójdziemy kilka kilometrów szosą, a potem, na wysokości wiaduktu, opuszczamy z ulgą
niebezpieczną szosę, na wzniesieniu idziemy w lewo ścieżkami bardziej spokojnymi, które nas prowadzą do Rioseco.
Stąd dalej przez osadę Magdalena (km 17) przechodzimy rzekę Agüera i idziemy wzdłuż jej brzegu kilka godzin. Od tej
miejscowości będziemy musieli wspiąć się stromym podejściem by wejść w dolinie Liendo, którą przejdziemy i
powrócimy znów na szosę krajową (km 25). Stąd, kontynuujemy szosą aż znaki nas doprowadzą w lewo do Tarrueza
do kościoła Santa Cecilia, a następnie wrócić i iść pod górę do szosy. Wkrótce wchodzimy do Laredo, na wysokości
starej jej części. Na skale można zobaczyć ruiny zamku San Antón de la Orden San Juan de Jerusalén.

Allendelagua
Do Islares: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 615.3 km

Islares
Do El Pontaron: 0.8 km | Do Santiago de Compostela: 609.2 km
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2017-09-10 17:57:30 - slowo: W Islares polecam nocleg na kempingu bezpośrednio przy szlaku. 10 euro
w namiotach 5 osobowych (normalne łóżka) lub domku 2-osobowym (nie polecam). Piękna plaża, sklep,
łazienki i dobre jedzenie w barze
2017-07-10 18:57:22 - Ula: Albergue w Islares "tymczasowo zamknięte" (nie napisane do kiedy) - lipiec
2017
2016-08-02 20:01:10 - KP: 8E, niedaleko małej plaży. Mikrofalka, czajnik, śniadanie w cenie. Czysto i
dobre warunki. Prywatne, prowadzi pewien sympatyczny murzyn. 3 poziomowe łóżka :)
2013-05-30 18:59:11 - maciek: W alb. w Islares jest ok, choć dość specyficznie: dużo popsutych
sprzętów, zaniedbanie - co dziwne, bo tamtejszy hospitalero, Kameruńczyk, mieszka w niej. W kuchni jest
maszynka elektryczna z jedną płytą, na której po deszczowym dniu suszyliśmy nawet skarpetki ;-). cena w
kwietniu 2013 5 euro, w miejscowości złożónej głównie z domków letniskowych nie ma sklepu, jest bar przy
stacji paliw. z Islares można iść do Laredo i Santona wzdłuż szosy, na której jest bardzo mały ruch i jest to
bardzo dobra opcja w przypadku, gdy pogoda jest deszczowa, jest dużo błota. ja tak własnie miałem.
2012-08-31 17:21:57 - assol: Mała wioska. W albergue dobre warunki, 5 euro, można było spać na
podłodze.
2012-07-31 21:16:24 - magda: Mile schronisko prowadzone przez Kameruńczyka. Jeśli ktoś lubi dobre
jedzonko to za stacją benzynową jest hotel a w nim restauracja z menu del dia za 14 euro.
2011-09-27 22:27:49 - Haga: Małe, przyjazne albergue, w spokojnej okolicy. Można ugotowaćmikrofalówka, mała kuchenka elektr., można skorzystać z kawy, herbaty. 1 prysznic. Sklep na polu
campingowym w drodze na plażę. 18 miejsc, 2 pokoje, płaciłam 7 euro. W miejscowości internet gratis- w
pobliżu stacji benzynowej.
2011-02-02 20:48:54 - Krzysztof: Albergue otwarte od lipca2010r. Czynne od 14.00. Miejsc 18,
całoroczne.
2010-10-11 20:22:06 - Ania: We wsi brak sklepu, ale w albergue można kupić kilka podstawowych
produktów spożywczych, a nawet wino. Możliwość odwirowania mokrego prania.
2010-09-02 14:35:34 - Ziemek Socha: Nowe albergue za 5e na wejściu do miejscowości, zaraz koło
kościoła. Hospitaliero z Kamerunu. Łóżka 3piętrowe. Dostępna kuchnia. Widok na morze z okna.

El Pontaron
Mieszk.: 210 | Wys.: 5 m.n.p.m. | Do La Magdalena (za El Pontaron): 7 km | Do Santiago de Compostela: 608.4 km

Albergue municipal de El Pontarrón: 18 miejsc, donativo, tel. 942-85-00-61 (bar El Pontarrón),
całoroczne, w kuchni tylko mikrofalówka i ekspres, dużo miejsca do suszenia prania, ok. 200m od drogi, w
kierunku centrum miasta, klucze w barze Pontarron
Brak sklepów, ale można udać się do supermarketu, ok. 1,5km bardzo ruchliwą szosą (odradzamy
chodzenie tam po zmroku i przy złej pogodzie). Koło supermarketu jest "area recreativa", stoliki, ławki,
woda pitna, mozna kupić coś w sklepie, na miejscu sobie przyrządzić i zjeść, zamiast dźwigać 1,5 km do
schroniska. (Artur Kraków, 2010-12-11)
2019-09-01 17:02:10 - Gosia: w sierpniu 2019 zamknięte do odwołania z powodu prac remontowych
2018-07-26 21:04:17 - Paweł: Wejście do jadalni jest od strony ulicy - drugi klucz jest właśnie od niejprzyszliśmy późno i w ulewie ,a nikt z wcześniej przybyłych pielgrzymów tego nie zauważył... dopiero rano
wychodząc jako ostatni zorientowałem się że tĺoczyliśmy się w sypialni gdy tuż obok było duże wolne
pomieszczenie...;-)
2017-07-25 18:58:00 - Martimoni : W albergue jest 14 łóżek, ale nie ma problemu by spać na podłodze
w jadalni w której jest bardzo dużo miejsca
2017-02-07 21:33:34 - Ania i Monika: Do albergue dotarłyśmy ok. 20:00 i zajełysmy dwa ostatnie
miejsca. Miejsc 12, możliwe spanie na zewnątrz, obok albergue. Jesli ktos chcialby isć krótsza trasą na
nastepny dzien to powinien sie wrócić do baru i isc w lewo przez most, a następnie stromo pod górę cały
czas droga asfaltową.
2015-09-14 10:36:38 - Maria: Rozejście jest na szosie, gdy widzimy ogromniasty wiadukt przed nami.
Wtedy strzałki prowadzą w lewo w górę do wioski (zejście z szosy)-długa trasa, albo dalej szosą prostokrótszy wariant. Gdyby ktoś się władował na górę do wioski i jednak chciał pójść krótszą trasą, to po wyjściu
z wioski, widząc nowy przystanek autobusowy, nie idziemy w lewo szosą jak wskazują strzałki, tylko szosą w
prawo. Dotrzemy do jakichś zabudowań, jest bar, można tam pytać już o dalszą drogę.
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La Magdalena (za El Pontaron)
Do Liendo: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 601.4 km

Liendo
Mieszk.: 1000 | Do Tarrueza: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 594.3 km

Przyjmuje prowizorycznie na Municypalnym Stadionie sportowym przed kościołem po prawej stronie, na
materacach rozłożonych na podłodze, obok są prysznice i toalety.
Wyróżnia się kościół parafialny de la Asunción, zbudowany w końcu wieku XVI. Mieści w sobie zespół
interesujących retabulów, jak również obrazy Santiago i trzy haftowane muszle pielgrzyma na nervadura.
2019-09-01 17:11:27 - Gosia: W sierpniu 2019 hospitalera ,ktora sprzątała ,trzymała drzwi otwarte i
można było wejść na długo przed godzina 16 ta,o której oficjalnie otwierają. 8 euro. Najbardziej przyjazne i
z najbardziej swobodną atmosferą. Hospitalera przychodzi tylko wieczorem zebrać pieniądze.
Czysto,przestronnie,na dole bardzo duża kuchnia ze stołami ,można siedzieć na zewnątrz jest duży plac
przed albergue. Na szlaku Camino koło kościoła. Możliwość spania w sali na dole na materacach. Akurat w
weekend była fiesta obok więc kto chciał szedł wieczorem potańczyć na świeżym powietrzu.Można siedzieć
na dole w kuchni do nocy nie przeszkadzając śpiącym na gorze.
2017-09-10 18:06:39 - slowo: Potwierdzam wpis Artura z Krakowa - przepiękna trasa. My szliśmy wersją
skróconą (drogą N-634) z El Pontarron. Na mapce droga mija Liendo, w rzeczywistości idzie bokiem Liendo,
kościół po lewej stronie, ok. 1 km. Z drogi są strzałki w prawo, m.in. za stacją benzynową. Dobrze
oznaczona droga, PRZEPIĘKNE widoki na plażę San Julian, Laredo i Santonię
2017-08-06 20:58:24 - Anna: Albergue czyste i zadbane. Koszt to 8 euro. W cenie można skorzystać z
pralki. Niestety szybko się zapewniło. Hospitalera nie pozwoliła spać na podłodze i odprawila dziewczynę do
kolejnej miejscowosci. Z kolei pielgrzymi, którzy przyszli późno mogli już przenocować.
2015-09-14 10:40:13 - Maria: Otwarto też na trasie ok.3-4 km za Liendo albergue dla pielgrzymów
donativo, z jakąś gimnastyką, jogą itp. Podobno b. OK
2015-09-14 10:38:40 - Maria: Albergue w Liendo jest w budynku obok kościoła. 11 euro, brak wifi, jest
pralka, kuchnia z pełnym wyposażeniem, 4 prysznice, czysto. W wiosce supermarket Dia i bar.
2014-09-14 18:30:31 - Niezgódka: W sierpniu 2014 nocleg w alberdze kosztował 5 euro
2011-02-02 20:55:10 - Krzysztof: Albergue otwarte od marca 2010r. Miejsc 10, całoroczne.
2010-12-13 13:55:44 - Artur Kraków: Z Liendo do Laredo można dojść piękną, widokową drogą
nadmorską, przy końcu Liendo należy wypatrywać drogowskazu do plaży San Julian, gdy tam dojdziemy, po
pewnym czasie pojawiaja się na nowo żółte strzałki, zresztą dochodząc do morza widać już w oddali rozległe
Laredo, więc nie zgubimy się.
2010-10-20 16:52:49 - Aga: Nowiutkie albergue zaraz za kościołem. Ok 14 miejsc, dwupiętrowe, świetnie
wyposażone. Klucze i sello w barze. Jak tam byłam nikt nie zgłosił się po zapłatę
2010-09-02 14:38:03 - Ziemek Socha: Albergue za 4e, dość nowoczesne - all inclusive: kuchnia, pralnia
itp o tym tylko słyszałem;) Pytać w barze!

Tarrueza
Do Laredo: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 589.2 km

2016-01-10 19:47:40 - Jola: Kolacja oczywiście kilkudaniowa a nie kilkudniowa:-)
2016-01-10 19:47:03 - Jola: Niesamowite miejsce, byliśmy tam tylko w trójkę (czerwiec 2015), zostaliśmy
przyjęci po królewsku, kolacja w ogrodzie z butelką wina kilkudniowa:-) za nocleg, kolację i śniadanie
zapłaciliśmy po 21 euro ale było warto. Fantastyczne prysznice w ogrodzie.

Laredo
Mieszk.: 13000 | Do Colindres: 4 km | Do Santiago de Compostela: 583.3 km

Noclegi w Laredo: Dwa prywatne albergue, lecz trzeba wcześniej dzwonić, przede wszystkim latem, by
zarezerwować miejsce, ponieważ jest to miasto turystyczne i możemy mieć duże trudności by wyszukać
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nocleg jeśli wcześniej nie zrobiliście rezerwacji. Albergue Casa de la Trinidad - prywatne, 10€, 12 miejsc,
dwójki z łazienką, adres: San Francisco, 24, całoroczne; Także 12 miejsc oferuje Escuela de Remo de
Santo&ntilde;a (Tel: 942 662 008), z drugiej strony za Puntal de Laredo. Albergue El Buen Pastor: adres: C/
Fuente Fresnedo, 1; 22 miejsca (8 dwójek, 1x1, 1x5); 13€
Miejscowość turystyczna, stara część El Rastrillar na tyłach przystani. Ślady strych murów i bram. Uliczki
prowadzą w górę do kościoła La Ascunción (czynny po południu)
2021-10-13 19:32:06 - Kuba: Albergue Casa de la Trinidad, otwarta w pazdzierniku cena 10e, koszt barki
z rowerem 4,5 e
2019-08-20 08:16:34 - szlakami.pl: Albergue Casa de la Trinidad nadal 10 euro, są pokoje 2-4 os. z
łazienkami, ale też większe pokoje zbiorowe. Łącznie siostry przyjęły ok 50 osób. Bardzo miło, wspólna Msza
o 19 każdego dnia z błogosławieństem pielgrzymów, śpiewy przy gitarze, obiad i śniadanie. Gorąco
polecamy!
2018-07-18 19:00:46 - Magda i Karol: Od lipca 2018 pojawiło się nowe albergue w miejscowosci Isla. Za
Noja trzeba odbić na północny zachód. Szlak jest oznaczony. Auberga miesci się przy kościele w XVll
wiecznym hospital de peregrinos. Wszystko lśni nowością, jest pralka i suszarka, kuchnia z kuchenką i
mikrofalą, donativo. Za 10€ można zjeść obiad i śniadanie. I przecudna hospitaliera z Polski:)
2018-06-24 13:00:11 - Grzesiek: Koszt barki dalej 2e - czynna 9-18. Polecam przejście plażą - dobrze
zrobi Waszym stopom.
2017-08-23 10:51:04 - Jakub: Koszt barki na dzień dzisiejszy to 2 euro
2017-08-16 20:43:04 - Dominik: Barka wypływa regularnie, co jakieś 20-30 minut od 9-tej rano (ważne,
gdyby ktoś chciał skoro świt ruszać z Laredo).
2017-08-16 19:54:11 - Dos Alicjas: U sióstr dalej bardzo miło, choć w niedzielę nie zajmują się one
gotowaniem. Kuchnia w pełni wyposażona, polecamy wspólne gotowanie z innymi pielgrzymami.
2016-08-02 20:16:24 - KP: 10E u sióstr, zaraz za bramą miasta. Warto dzwonić dzień wcześniej i
rezerwować, wtedy własny pokój można otrzymać. JEdna łazienka na wszystkich, wspólna msza, śpiewy i
kolacja, także śniadanie. Dużo barów, plaża piękna
2016-04-14 15:31:16 - S.: Barka do Santona robi sobie przerwę na sjeste więc może się okazać że trzeba
będzie przeczekać 2h w pobliskim barze.
2015-09-22 20:33:48 - Tomek : Bardzo bardzo polecam Albergue Casa de la Trinidad.. Kosztuje 10 euro
ale to chyba najlepiej wydane 10 euro w tym camino.. Albergue prowadzą siostry zakonne, wieczorem
zaproszą Cię na mszę św. i specjalne błogosławieństwo pielgrzymów... Potem wspólne muzykowanie i
pyszna kolacja. Rano jest też śniadanie. Jeśli idziesz mając motywy religijne - obowiązkowe miejsce, ale tym
pozostałym również bardzo polecam. Siostrzyczki są przewspaniałe.
2014-07-17 18:39:51 - marekhalina: a mi w Laredo dzisiaj w officino turisma powiedzieli ze w Colindres
nie ma albergi. ale poszedlem sprawdzic i jest za 5€. klucze i platnosc w barze juaja
2013-05-30 19:03:30 - maciek: uwaga: w Oficina Turismo w Santona powiedziano mi, że w Noja jest
albergue i że jest otwarte. po dościu do Noja okazało się, że nie ma tam albergue, spałem w prywatnym
hoteliku za 25euro.
2013-05-30 19:01:34 - maciek: w Laredo ładna plaża, którą można iść kilka kilometrów w kierunku
przeprawy do Santona, barka z Laredo do Santona kosztowała w kwietniu 2013 2,50 euro
2011-09-27 22:36:01 - Haga: Idąc w lipcu planowałam zostać w albergue w Santonia.Gdy tam weszłam,
wiedziałam już, że nie da rady tam przenocować z powodu chmary hałaśliwych dzieci w różnym wieku.
Pewnie koloniści. Atmostfera tego schroniska raczej nie koresponduje z camino:)
2010-12-11 21:58:35 - Artur Kraków: Uwaga: Łódka z Laredo do Santonia nie kursuje od połowy grudnia
do połowy marca, więc ewentualni amatorzy Camino del Norte zimą zmuszeni są do obejścia całej zatoki.
Albergue w Santonia leży de facto na malutkiej kwadratowej wyspie oblanej wodą, więc komarów ci pod
dostatkiem. Ale jest za to sala z wygodnymi sofami i telewizją kablową... A przed wejściem automat
sprzedający Cebo Vivo, proszę się dobrze przyjrzeć co w nim można kupić.
2010-10-11 20:28:22 - Ania: W albergue w Santonii jest też możliwość wykupienia kolacji za ok. 4,50
euro. My wykupiliśmy tylko śniadanie (1,50 euro), ale sugeruję nie iść za późno na to śniadanie, bo co
prawda nakrywają tyle miejsc, ile osób wykupiło śniadanie, ale całe jedzenie stawiają ogólnie na stół. My
przyszliśmy niemal ostatni i mimo, że było to oficjalnie jeszcze w godzinach wydawania śniadania, nie było
prawie nic do jedzenia. Nie było również nikogo z obsługi.
2010-09-02 14:42:26 - Ziemek Socha: Polecam iść dalej ok 4-5 km. plażą bez butów, wsiąść na barkę do
Santonii, gdzie jest albergue za 7e. Koszt przepływu to jakieś 1e. W albergue w Santonii (mieście
turystyczno-rybackim) jest opcja noclegu w pokoju hotelowym, lub w namiocie na podwórku. Śniadanie 1,5e
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Etap 11
Laredo - Guemes (37.2 km)

Możesz zapytać: dlaczego wybieramy ten wariant, skoro oddala nas od morza i ponadto jest dłuższy? Odpowiedzią
jest refugio pielgrzymów Colindres, na wypadek gdybyś nie chciał spać w Laredo, oraz historia, że to dawna trasa
pielgrzymów i omija podróż łodzią. Dlatego, jeśli wybiera się ten wariant, musimy nadłożyć drogi szosą krajową
prawie dwa kilometry potem, znaki nas skierują ku callejear aż do Colindres (km 4,1). Od tej miejscowości,
kontynuujemy szosą by przejść rzekę Asón przez most zaprojektowany przez Eiffela. W Adal-Treto, odchodzimy od
szosy krajowej dla callejear i by powrócić wkrótce na szosę. Znaki nas wyprowadzą na nowo z niej i zaczyna się
łagodne podejście po ścieżkach , które doprowadzą do brzegu morza by iść wzdłuż brzegu drogą szybkiego ruchu,
będziemy mieli cudowne widoki na marismas Santoña i jego otoczenie. Stąd, znaki nas doprowadzą do Gama (km
12,5) i do Escalante (14,5). Droga nas wyprowadzi z tej miejscowości do szosy CA-148, która nas będzie prowadzić do
Noja (km 21,3), łącząc się tam z drugim wariantem jacobea.

Colindres
Mieszk.: 8000 | Do Treto: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 579.3 km
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Albergue municipal de Colindres: 18 miejsc, cena: 6€, C. Heliodoro Fernandez 27, tel. 942-68-18-20,
całoroczne, pokoje 2-osobowe, klucze i płatność w barze Jauja (lub w siedzibie policji?); w okolicy dużo
barów, sklepów i restauracji
2017-08-16 20:44:43 - Dominik: Warto zadzwonić wcześniej. W tym roku wynajęli na miesiąc grupie,
mimo że to albergue municypalne (sic!). Zresztą to nie jedyny taki przypadek, na jaki się natknąłem w tym
roku.
2017-07-25 18:54:03 - MartiMoni: Od Colindres strzalki bardzo czesto znikają, generalnie jesli ktos uda
sie ta trasa, to jest bardzo slabo oznakowana. A jak by sie ktos zgubil, to zawsze trzeba wracac do drogi N634, albo wgl isc wzdluz niej caly czas, az do Gamy

Treto
Do Cicero: 3 km | Do Santiago de Compostela: 576.8 km

Cicero
Do Gama: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 573.8 km

Gama
Mieszk.: 613 | Wys.: 11 m.n.p.m. | Do Escalante: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 570.2 km

Albergue municipal de Gama: 14 miejsc, cena: 4€, Ctra. Santander-Bilbao, tel. 942-64-20-65 (bar Los
Yugos), całoroczne, brak kuchni i pralki, klucze w barz Los Yugos przy drodze N-634, szczególnie istotne
zimą kiedy nie kursuje prom pomiędzy Laredo a Santoña, mały budynek ukryty za szkołą i
boiskiem, w sierpniu 2012, mimo zatłoczenia w innych schroniskach, nocowaliśmy tu sami (assol, 2012-0-31)
Już chyba niewielu pielgrzymów decyduje się obchodzić pieszo całą zatokę (większość płynie łódką z Laredo
do Santonia - trwa to mniej niż 10 minut), ale dla tych którzy wybierają tradycyjną, lądową drogę warto
wiedzieć, że w okolicy Gama od 2008 roku jest albergue municypalne (...). Czynne cały rok, a godziny
otwarcia schroniska (do godz. 23) pokrywają się z godzinami otwarcia baru :) (Artur Kraków, 2010-12-11)
2017-07-25 18:50:58 - MartiMoni: Tuz obok albergi znajduje sie sklepik, warzywa owoce, jakies
podstawowe produkty
2017-07-25 18:49:12 - MartiMoni: Z Gamy dosyc ciężko sie wydostać, strzałki kierują na Noje. Jesli ktoś
chce isc od razu do San Miguel to trzeba w Escalante skrecic w droge CA w lewo, gdy zobaczymy bar.
Potem prosto az w koncu pojawia sie strzalki. My wspomagalysmy się GPSem
2016-05-03 14:15:33 - Annna: (05.09.2015) Jest mikrofalówka, czysto, schludnie, poza nami nikogo nie
było. Idealne miejsce na chwilę wytchnienia.

Escalante
Mieszk.: 700 | Do Noja: 7.9 km | Do Santiago de Compostela: 568 km

Obejmuje część Rezerwatu Przyrody Marismas Santoña, Victoria i Joyel. Wyróżnia się kościół San Román de
Escalante, z XII w., jednonawowy. W okolicy znajduje się kościół Santa Cruz, na terenie byłego klasztoru.
Kaplica Santiago jest jego najstarszą częścią z XVI w. Wyróżnia się dom -wieża Guevara.
Nocowałem w hotelu Las Solanas za 40€ (przyjemny pokój, pyszne śniadanie). Wspaniały obiad w pobliskiej
restauracji na rynku (10€). (Klior, 2010-07-30)

Droga alternatywna: LAREDO – GÜEMES 26km wzdłuż wybrzeża
Początek etapu nie może być bardziej wierny do miana camino przybrzeżne. Po przejściu
rozległej miejscowości Laredo dochodzimy do przystani, by przepłynąć cieśninę łodzią
(przyjemna przejażdżka) i przybyć w ten sposób do Santoña (km 5,5). Stąd, wychodzimy na
szosę CA-141 przechodząc cudowne marismas Santoña, Victoria i Joyel. Znaki jacobeas zmienią
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nam kierunek do Berria by dojść do plaży i przejść małą górę El Brusco(km 9) i wrócić na plażę,
po której przejdziemy jeszcze trzy kilometry do Noja, najpiękniejszy odcinek drogi
kantabryjskiej. (km 12) Od tej miejscowości, callejeamos śledząc uważnie znaki, by skierować
się do dzielnicy Castillo i stamtąd, po ścieżkach i drogach dobrze oznakowanych łatwą trasą, do
Meruelo (km 18). W tej miejscowości musimy zboczyć z drogi na krótkie zwiedzanie kościoła San
Miguel. Z Meruelo wyjdziemy na szosę CA-447 w kierunku Güemes. Uwaga albowiem to
miasteczko jest bardzo rozrzucone i refugio pielgrzymów zobaczymy prawie na jego końcu (km
26).
Santoña (1000 mieszk.) http://www.aytosantona.org – Można przepłynąć statkiem z Laredo.
Albergue Juvenil de Santoña - 68 miejsc w 8 pokojach; od 9-22; tel. 942 66 20 08 adres: Cicero,
s/n. 39740 Santoña, Cena: 6€ - 13,5€
Albergue La Cabana Barrio Gargolla, s/n - Guemes – Bareyo; 40 miejsc w 2 salach; donativo; tel.
942 621 122 (Ernesto)

Noja
Mieszk.: 2200 | Do San Miguel de Meruelo: 6 km | Do Santiago de Compostela: 560.1 km

Cały obszar między Santo&ntilde;a i Noja to okolice przyrodnicze o dużym znaczeniu, jakimi są marismas
Joyel i marismas Victoria, które przecinamy po wyjścia z Santo&ntilde;a. Co do miejscowości, jej szerokie
plaże, Helgueras -Trengandín, które musimy przebyć, zamieniły ją w ostatnich latach w centrum
turystyczne szczególnie w miesiącach letnich. Na trasie pieszego camino wyróżnia się zabytkowy kościół
San Pedro. Jest w stylu gotyckim z XVII wieku.
Most rzymski. Jeśli idziemy cały czas plażą do Noja nie zobaczymy tego małego mostu rzymskiego
niedawno odnowionego, pozostałości symbolicznej starożytnej traktu rzymskiego.
2019-08-22 21:49:27 - szlakami.pl: Albergue Aventura aktualnie kosztuje 10 euro, w barze menu
peregrino też za 10 euro za dwa dania i coś do picia, czyli wino/woda. Super lokalizacja, blisko morza,
można skorzystać letnią porą.
2018-10-22 19:33:29 - Kasia: Plaza trzy kilometry przed Noja bardzo sympatyczna do spania. Zero
problemu z ludzmi, cicho i spokojnie. Nawet ciepło jak się ma dobry śpiworek :)
2018-06-24 13:08:44 - Grzesiek: Alberque znajduje się 2 km przed Noja - jest to dzielnica turystyczna z
apartamentami na wynajem - w maju wszystko pozamykane. Albergue super - 6 osobowe pokoje z łazienką
- standard jak w motelu. Na dole bar-restauracja. Wieczorem mozna się przespacerować do centrum Noja,
lub wykąpać w morzu. Bardzo polecam to miejsce na nocleg.
2017-08-16 20:46:43 - Dominik: Droga do Noja, szczególnie plażą rzeczywiście przepiękne, ale uwaga:
wcześniej stromy odcinek po klifie. W tym roku pogotowie ratowało tutaj pielgrzyma z Francji. Nie polecam
przy niesprzyjającej pogodzie.
2017-08-06 20:59:39 - Anna: O 12:30 nie było już wolnych miejsc.
2016-01-10 19:51:07 - Jola: W czerwcu 2015 spałam w albergue Aventura zupełnie sama..., na dole bar z
menu dla pielgrzymów za 9 euro, w miasteczku sporo restauracji, msza św o 18 ( sobota), rano w niedzielę
czynny był bar niedaleko kościoła na takim placyku otoczony blokami oraz piekarnia.
2015-09-14 10:47:13 - Maria: W Noja albergue - na trasie, idąc brzegiem, przy drugiej plaży (po przejściu
tej morderczej górki między plażami). Z plaży należy zejść mniej więcej w połowie, gdy dojdzie się do
ciemnych skałek i widać po lewej bloki mieszkalne, tam właśnie bliziutko jest albergue za 11 czy 12 euro.
Dla pielgrzymów w osobnym budynku bądź w pokojach przy (w okresie wakacyjnym) koloniach dziecięcych.
Czysto, wifi w barze należącym do właścicieli, brak wirówki, w kuchni tylko mikrofalówka (chyba że ktoś
umie rozpalać fajerki, to jest atrakcja..), tańszy sklep w samym Noja.
2013-05-30 19:05:24 - maciek: z Noja, jeśli pogoda jest do bani, mokro i pełno błota, można iść aż do
Somo wzdłuż drogi CA-141
2011-10-15 09:33:37 - Wiktor: Hospitaliero Ernesto jest pielgrzymem a jednoczesnie proboszczem
miejscowej parafii.Juz jego dziadek w 1911 zalozyl w swoim domu alberge.Dlatego nazywa sie ona alberga
perfekcyjnego dziadka.Zostalismy przez Padre Ernesto szczegolnie serdecznie powitani jako pielgrzymi z
Polski.Zostalismy zaproszeni na obiad,jedlismy kolacje i sniadanie .Wspaniala atmosfera,duzy ogrod. To
kultowa alberga ktora koniecznie trzeba odwiedzic.Donativo
2011-09-27 22:45:54 - Haga: Na odcinku do Noja warto skorzystać z niemieckiego przewodnika (ten
żółty:), który podpowiada drogę alternatywną plażą- przepięknie, długie przejście z widokiem na morze i
miasteczko!Polecam też albergue w Guemes, gdzie jest sporo miejsc w baraczkach, w mniejszych salach,
dobre warunki sanitarne- dużo prysznicy, ładne i spokojne otoczenie, wieczorem ok 21 wspólna ciepła
kolacja, a rano śniadanie. Bardzo gościnni hospitalero, udzielają wszelkich wskazówek dotyczących dalszej
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trasy.Polecam!
2009-08-15 12:26:45 - aga: w Guemes jest wspaniałe schronisko, warto tam iść mimo niepogody i
zmęczenia (trzeba obejść całą miejscowość) - jedno z najwspanialszych miejsc
2008-11-26 12:37:00 - Krysia: W Noja jest schronisko turystyczne - Adventura, bardzo przyzwoite,
cena12 euro. Trzeba dojść plażą, ulica omija bagna i idzie się bardzo długa, a plażą 15 min.

San Miguel de Meruelo
Do Bareyo: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 554.1 km

Bareyo
Do Guemes: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 550.6 km

Guemes
Do Linderrio: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 546.1 km

2019-05-02 17:16:56 - Wspinka81: Podzielam opinie przedmówców co do klimatu Albergue ojca Ernesto.
Niestety przekaż jego przemówienie co do braterstwa, zaufania i miłości do bliźniego skonczyl się w nocy
gdy 5 osób zostało okradzionych. Uwaga pokoje nie są zamykane na klucz bo ich wogóle pielgrzymi nie
dostają. Aby uprzedzić ewentualny hejt dodam, że okradzione osoby spaly na różnych poziomach (3
piętrowe łóżka) a portfele i ładowarki zostały skradzione nawet z miejsc tuż przy spiacej osobie na
najwyższym poziomie łóżka gdzie złodziej musiał wspiąć się po szczeblach łóżka.
2018-10-22 20:20:01 - Kasia: Albergue z klimatem. Ojciec Ernesto to człowiek którego warto poznać.
Choć do tego miejsca trzeba wdrapać się pod niejedną górę i iść aż na sam koniec miasta za przekreslony
znak Güemes to warto. Miejsce jednoczy wielu pielgrzymów, ale krótka prelekcja o stworzeniu albergii przez
ojca Ernesta przypomina po co przyszlismy na ten szlak. Dla życie każdego z nas jest takim prawdziwym
camino, które należy wypełnić miłością. Tylko tyle i aż tyle:)
2018-07-18 19:03:18 - Magda i Karol: Od lipca 2018 pojawiło się nowe albergue w miejscowosci Isla. Za
Noja trzeba odbić na północny zachód. Szlak jest oznaczony. Auberga miesci się przy kościele w XVll
wiecznym hospital de peregrinos. Wszystko lśni nowością, jest pralka i suszarka, kuchnia z kuchenką i
mikrofalą, donativo. Za 10€ można zjeść obiad i śniadanie. I przecudna hospitaliera z Polski:)
2018-06-24 18:29:51 - Grzegorz: W tym schronisku Polacy mimo że przychodziliśmy oddzielnie spaliśmy
w jednym pokoju. Takie rzeczy tylko w Guemes.
2018-06-24 13:22:20 - Grzesiek: 2km przed Guemes jest rozwidlenie przy którym jest tablica z
informacją o drodze via Albergue oraz o opcji przejścia drogą główną. Ponieważ nie zamierzałem tam
nocować poszedłem wprost do centrum. Polecam bar Luis.
2017-09-11 18:50:02 - slowo: Wszyscy piszą o atmosferze, a nikt nie napisał gdzie jest (oznakowanie
słabe). Koniec miasta, za kościołem, za tabliczką koniec Guemes, drogą w lewo na Omono, ok. 1,5 km. PS.
Alberga jest super. Owszem duża, ale spotyka się wielu ludzi, których spotkało się gdzieś na trasie
2017-08-16 19:59:00 - Dos Alicjas: Ogromne albergue, miejsce dla każdego się z pewnością znajdzie.
Atmosfera średnia, wolontariusze zajmujący się pielgrzymami byli albo smutni albo przepracowani. Wolimy
mniejsze albergue.
2017-08-06 21:01:46 - Anna: Nazwałbym to "must be". Żadnych insektów nie widziałam ani nie czułam
podobnie jak inni pielgrzymi, z którymi rozmawiałam.
2017-08-04 19:07:57 - MartiMoni: My tam nie spalysmy, ale podobno pchelki dalej obecne ;) aczkolwiek
atmosfera, wspolna kolacja i cudowny hospitalero sprawiaja, ze jest to podobno do przezycia ;)
2016-08-02 20:18:57 - KP: Bardzo dużo miejsca. Donativo spanie, śniadanie i kolacja (wspólne). Ksiądz
wybudował w swoim domu rodzinnym potężne albergue. Klimat wspólnoty. Warunki normalne, insekty
niestety w niektórych domkach. Pralka i suszarka
2016-01-10 19:54:26 - Jola: Spałam tam w czerwcu 2015, żadnych insektów nie potwierdzam ( może
miałam szczęście). Wspaniała atmosfera, wieczorem wykład na temat historii założenia albergi i ciekawe
wskazówki dla osób odbijających do Picos de Europa w San Vincente. Z tłumaczeniem na angielski i
francuski ( było nas 50 osób z 14 krajów) wspólny obiad, kolacja, śniadanie. Donativo.
2015-09-25 21:26:34 - Tomek: Muszę z przykrością dodać, że wizyta w Güemes we wrześniu 2015 odbiła
się czkawką dla wielu pielgrzymów jeszcze przez długi czas po wizycie, z powodu pluskw, które szybko
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zrobiły przeprowadzki do śpiworów pielgrzymów. Konieczne było gotowanie w/w śpiworów i ubrań.
2015-09-22 09:53:26 - Tomek: Albergue sympatyczne, niestety jeśli się śpi na parterze zaduch i insekty.
Ale poza tym potwierdzam przedmowcow..
2013-10-15 00:27:17 - Gośka i Michał: Fantastyczne miejsce! Nie chodzi tylko o obiad, kolacje,
śniadanie (są dokładki!). Atmosfera tego miejsca, ludzie, pamiątki na ścianach. Powitanie szklanką wody!
Warto zostawic większe donativo aby ta cała instytucja jaką stworzył ojciec dalej funkcjonowała. Warto
spojrzec na listę pielgrzymów w poprzednim roku.
2013-06-24 11:44:38 - Piotr Rzeszów: Wciąż donativo, choć wykład odnośnie wszystkiego co tam dają i
jak to funkcjonuje budzi później wyrzuty sumienia, dlaczego dałem tak mało... noo ale... każdy daje tyle ile
może (tymbardziej, że do Santiago jeszcze dalej niż bliżej)... Bezrobotny Polak da mniej niż idący na
Caminowy spacerek niemiecki emeryt. Ciekawe jest, że kilka dni później dowiedzieliśmy się z pewnego
źródła, że nie wszystko złoto co się świeci, a sama albergue w Guemes nie działa do końca tak jak to opisuje
jej właściciel, który podobno miał wygrać fortunę, a ponadto ma też podobno dostawać pomoce różnego
rodzaju od państwa...
2012-08-31 17:31:27 - assol: Bardzo polecamy, żeby tu się zatrzymać;) Dla każdego znajdzie się tu
miejsce, wspólna kolacja i śniadanie, opis trasy na następne dni. Warunki rewelacyjne. W 2012 r. ciągle
donativo.
2010-12-05 15:18:30 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Guemes - R-E-W-E-L-A-C-J-A! Warto
byłoby iść na camino choćby po to, żeby tam trafić! Atmosfera przede wszystkim, gospodarze, klimatyczne
domki, czyste łazienki, warto pukać tam choćby i b. późno, znajdzie się miejsce.
2010-09-02 14:45:55 - Ziemek Socha: Polecam iść przed kolacją na wykład ojca Ernesto o kulturze GPS,
nędzy francuskiego Camino i szkodliwości eukaliptusa dla rolnictwa! ;)
2010-07-04 22:03:04 - michal: jakis 1km od schroniska jest restauracja, jedlismy tam pizze i gaspacho,
wspolna kolacja w schronisku, jesli ktos chce zostac na dzien dluzej nie ma problemu na zasadzie
wolontariatu
2010-06-22 23:38:06 - Raskolnikow: Potwierdzam - wspaniale!!!
2009-02-01 19:17:36 - Od Macieja: albergue -donativo, koce, wspólna kolacja, śniadanie!, fantastyczni
hospitaleros, jedyne takie na trasie, nie ma baru i sklepu, oddalone od cywilizacji - miejscowość Guemes
oddalone o 2 km - bar przy kościele menu 8 euro, dużo miejsc. Polecam!!!
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Etap 12
Guemes - Santander (14.5 km)

Planowanie etapów jest logiczne. Pozwala nam zrealizować ten krótki etap by przybyć do Santander jeszcze rankiem i
mieć cały dzień na zwiedzanie stolicy Kantabrii. Odległość jest skromna. Z Güemes wychodzimy na szosę, którą
przyszliśmy CA-443, dojść do ronda CA-141 (km 3,5), dalej kontynuujemy w lewo w kierunku Somo. W miejscowości
Galizano (km 4,4) strzałki zmieniają kierunek by odwiedzić kościół w miasteczku i wracają do szosy. Kończymy szosę
na rondzie, przechodzimy Rumor i idziemy w prawo by pójść w Loredo do Sanktuarium Santa María de Latas (km 8,4).
Stąd od frontu schodzimy, przechodząc rejon adosados Somo i docieramy do wybrzeża i przystani (km 10,4). Tu
Pedreñas zabiorą nas drogą morską (2 euro) płynie się 0,5godz. do portu w Santander, w centrum, tuż przy Katedrze i
albergue pielgrzymów (km 14,5).
Jeśli idziemy z Noja to mamy do przejścia 28km – dochodzi odcinek Noja – Guemes.

Linderrio
Do Galizano: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 542.6 km

2018-06-24 13:24:32 - Grzesiek: Guemes - Santander - 100% alfalt
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Galizano
Do Latas: 4 km | Do Santiago de Compostela: 541.7 km

Możliwość noclegu: Hotel La Vijanera (B.º de la Iglesia, 30 miejsc, od 55€ dwójka, tel.
942-50-53-73, www.hotellavijanera.com)
Odcinek z Galizano do Somo można przebyć wzdłuż ruchliwej szosy, albo nieco zbaczając, wzdłuż
przepięknych kantabryjskich plaż. Jeśli nocowaliście w Guemes, Padre Ernesto opisze wam obie drogi. Ja
szedłem jedną i drugą, i mogę bez wahania stwierdzić - podążanie wzdłuż szosy to porażka! W Galizano
trzeba skręcić w prawo, zgodnie ze strzałką >Playas> i zachwycać sie niezapomnianymi nadmorskimi
pejzażami aż do Somo! W Somo czeka na nas prom do Santander. (Artur Kraków, 2010-12-11) Faktycznie
piękny odcinek wybrzeżem! Statek Somo- Santander: 2,40 euro. (Haga, 2011-09-27)

Latas
Do Somo: 2 km | Do Santiago de Compostela: 537.7 km

Somo
Do Santander: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 535.7 km

2019-08-24 17:49:08 - szlakami.pl: Prom za 2,90 euro aktualnie. Ceny rosną..
2019-08-22 21:55:39 - szlakami.pl: W okolicy Somo, a dokładniej w Loredo są dwa pola namiotowe, jeśli
ktoś ma namiot można skorzystać. Cena ok. 22-25 euro za dwie osoby dorosłe i namiot. Polecamy za
Galizano wybrać nadmorski wariant trasy, gwarantuje przepiękne widoki i nie jest trudna
2017-07-25 18:49:13 - Martimoni : Cena wzrosła do 2,80 euro
2013-05-30 19:17:30 - maciek: przy wejściu do Somo, na trasie Camino, jest supermarket LUPA
2013-05-30 19:06:49 - maciek: barka (stateczek) z Somo do Santander (płynie około 25 min.) w kwietniu
2013 kosztowała 2,60 euro

Santander
Mieszk.: 183000 | Do Penacastillo: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 531.6 km

1. Albergue Santander; Adres: Calle Rúa Mayor, 9-11; Otwarte: 15-22; przez cały rok; Cena: 1€;; miejsc: 18
w 2 pokojach; kontakt: 942 21-97-47 / 942 05-14-80 / 607 82-21-13; 2. Są tanie pensión 12 - 15€,
usytuowane na ulicy Cuesta del Hospital; 3. Albergue El Albacin; adres: Francisco Palazuelos, 21; tel. 944
217 753; 4. Albergue; adres: C/ Guevara 13; tel.: 942 312 968
Z łodzi, która nas przywiezie z Somo do Santander możemy zobaczyć to miasto w całym swoim blasku.
Wzniesione wokół naturalnego portu, wykorzystywanego już przez Imperium Rzymskie, łączy plaże i
wzgórza wokół zatoki. Katedra (s. XIII -XVIII) zwiedzić koniecznie, obok znajduje się refugio pielgrzymów.
Obecna świątynia zamieniona z dawnego klasztoru los Cuerpos Santos, Emeterio i Celedonio, który dał
nazwę miastu (Sancti Emeteri). Początkowo wzniesiono budowlę kościelną niską, kaplicę Chrystusa (wiek
XIII), na dających się zauważyć ruinach rzymskich Puerto de la Victoria, a później się wzniesiono kościół
wysoki. Wyróżnia się ponadto krużganek gotycki, wyraźny wpływ cystersów, datowany na wiek XIV i krypta.
Pożar w 1941 zburzył znaczną część starego miasta, dlatego katedra i budynki wokół są całkowicie
odnowione. Biorąc pod uwagę, że etap dzisiejszy, który jest względnie krótki, mamy czas by przejść się
przez jedno z najpiękniejszych miast Kantabryjskich, polecamy strefę La Magdalena, el Sardinero i Kasyno.
Można dopełnić spacer po mieście zwiedzeniem Domu -Muzeum Menéndez
Pelayo.http://www.turismodecantabria.com
2019-06-25 22:24:46 - mateusz#kamadi: Warto pójść za Santander kilka kilometrów dalej na nocleg do
Santa Cruz de Bezena bo jest fantastyczny. O 20:30 była uroczysta kolacja dla wszystkich pielgrzymów z
winem i muzyką. Albourge rzeczywiście ma koty (widziałem jednego choć mówili o trzech) ale nie
przeszkadzają i jest donativo. Bardzo przyjemna Pani gospodarz, która spytała czy jest problem przy "full"
abym spał w living room a w ostateczności i tak znalazła dla mnie łóżko. Młodsza, prawdopodobnie córka
gospodyni co chwilę łamanym angielskim pytała czy czegoś nie potrzeba, w progu witając szklanką wody.
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Jest wszystko co potrzeba: pościel, możliwość prania, ciepła woda, wspaniała kolacja i ogród z miejscami do
siedzenia, szafki zamykane na klucz a nawet pianino. Warto było zejść koło 1 km od szlaku Camino.
Polecam. Akurat mi zdarzyła się dzisiaj grupa multijęzykowa: Rumunia, Włosi, Francuzi, Hiszpan, Bośnia,
USA, Korea, Niemcy, Anglicy, Węgier, Portugalczyk, ja jeden Polak.
2018-10-22 20:26:08 - Kasia: Warto przejść się kilka kilometrów dalej by trafić do domowej albergii w
Santa Cruz de Bentana, gdzie co wieczór organizowana jest wspólna kolacja dla wszystkich pielgrzymów, a
hoapitalera jest cudowną Hiszpanka opiekujaca się pieczołowicie nowymi przybyszami. Piękny salon, w
którym można zasiąść i porozmawiać z innymi, w trakcie śniadania prowadzone są wyjaśnienia,co do
wariantu krótszej drogi na tym etapie. Hospitalera mówi również po francusku i dogaduje się po angielsku.
Warto odwiedzić dla klimatu i domowego ogniska!
2018-04-28 22:57:24 - Mariusz: Albergue de peregrinos La Santa Cruz (to z Nieves) - jedno z najlepszych
miejsc na Camino. Polecam.
2017-08-16 20:02:43 - Dos Alicjas: Zdecydowanie polecamy zatrzymać się u Nieves (drugie albergue w
Santa Cruz, zaraz obok Eroski). Wieczorem prawdziwa uczta, wskazówki na dalszą drogę. Świetne miejsce,
donativo.
2017-08-04 19:50:06 - MartiMoni: Komentarz o Nieves dot. Noclegu w Santa Cruz :) jeżeli chodzi o prom
do Santander to nas kosztowalo to 2.60€. Strzalki prowadza nas do katedry, tam w tygodniu msza o 13
2017-07-29 20:18:16 - Gabs: PLUSKWY w Santander. Kpina.12€ za robactwo, klaustrofobiczne
pomieszczenia, brak kuchni, śmieszna ilość toalet i pryszniców...zachęcam do poszukania noclegu w Somo,
Namiotowcom lepiej byłoby zostać w Loredo na kempingu podczas dobrej pogody.
2017-07-29 13:26:31 - Martimoni : Albergue u Nieves cudowne! Idąc trasa jest to drugie w kolejności
albergue w st Cruz, trzeba odbić w lewo (są znaki) od trasy. Market o którym pisała Niezgoda to Eroski
2017-07-12 19:54:06 - Ula: Albergue w Santander 12 EUR...
2017-03-28 23:41:04 - Ania i Monika: Albergue otwarte od 15, jednak pielgrzymi czekali już wcześniej.
10 euro, kuchenka nie działała (sierpień 2016) Hospitalero zasugerowała zagotowanie wody w mikrofalówce
:D działa! Nie można mieć plecaków w pokoju, wszystkie trzeba zostawić na korytarzu.
2015-08-19 20:08:57 - Mikołaj: Odradzam albergue w Santander! Upychają ludzi jak w kuszetkach w
pkp, my mieliśmy pokój bez okien, nie było czym oddychać, na szczęście mieliśmy karimaty, więc poszliśmy
spać na korytarz. Cena: 10 euro od osoby! Kilka kilometrów za santander mijaliśmy dwa albergue, więc
może warto tam spróbować.
2013-05-30 19:16:25 - maciek: przepraszam, ten supermarket to LUPA, pomyliłem się
2013-05-30 19:10:17 - maciek: albergue miejskie w Santander (blisko katedry) z końcem kwietnia 2013
kosztowało 8euro (dodatkowo można było dopłacić 2euro na śniadanie, ale podobno składało się z kawy i
suchej bagietki). blisko albergi jest duży supermarket Alimerka, w albergue jest kuchnia, są naczynia, nawet
ekspres ciśnieniowy do kawy, mikrofalówka, a sama sala do spania rzeczywiście dość zapchana łóżkami, ale
co tam, to tylko jedna, kolejna noc.
2012-10-01 20:19:28 - Agnieszka: 8 euro. Mało sympatyczne alberge. Ciasno, duszno. Jak byłyśmy to
kuchania ponoć była w remoncie.
2012-08-31 17:36:12 - assol: Sierpień 2012: 8 euro, 38 miejsc na jednej dużej sali, więc trochę duszno i
mało miejsca. Tylko jedna łazienka damska (1prysznic+wc), dla panów osobno 2 prysznice i toaleta.
Kuchnia dobrze wyposażona. Hospitalero nie pozwalał nocować na podłodze, odsyłał tych, którzy się nie
zmieścili. Otwarte od 15, ale wcześniej można było zostawić plecaki.
2011-09-27 22:57:18 - Haga: W lipcu pokaźna kolejka chcących nocować. Albergue otwierano o 13 lub
13.30. W sypialni ciasno i duszno, płatny dostęp do internetu, kuchnia ok, ale trzeba czekać w kolejce, jeśli
właśnie jakaś grupka już gotuje. Zaletą jest możliwość zobaczenia miasta, pójścia na mszę św w pobliskiej
katedrze. Rano, przed świtem nie polecam kobietom samotnego wyjścia na trasę przez miasto- sporo
grupek nocnych imprezowiczów, zdarzyły mi się zaczepki.
2011-09-07 13:24:43 - Emilia: W sierpniu 2011: wieczorem w albergue nie było już miejsc, hospitaliera
wysłała pielgrzymów do ojca Francisco, który udostępnił pomieszczenie w klasztorze przy katedrze.
2010-12-13 14:13:50 - Artur Kraków: W Santander polecam kolację >menu< w restauracji FEVE na
stacji kolejki Feve, 5 minut od albergue. Duży wybór zestawów, bardzo smacznie i obficie, 8.50 euro w
2010.
2010-09-02 14:47:34 - Ziemek Socha: Albergue jest w bloku, więc trochę ciasno i nie ma gdzie usiąść. W
tym celu należy odwiedzić bar pani Doris. Fajna speluna!
2010-07-26 20:37:05 - Krzysztof: Albrerg ma 36 miejsc noclegowych wszystkie łózka są piętrowe. Jest
kuchnia i są naczynia. Jest Ok. Byłem tam 27.04.2010r.
2010-07-04 22:05:14 - michal: hospitaleiro to bardzo mily wloch, chociaz juz ma swoje lata. 50 m jest
dobra restauracja u doris, sa tam tez sniadania do pielgrzymow wiec warto tam zjesc po wyjsciu ze
schroniska
2010-06-22 23:39:22 - Simon: Albergue municipal - 5 euro - ale przyznam, że atmosfera dosyć chłodna...
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2009-08-15 12:29:08 - aga: nie warto zostawać w santander. po obiedzie i odpoczynku polecam wyjście z
miasta i podjechanie kolejką do schroniska w polanko, co daje świetną możliwość dojścia następnego do
wspaniałej Santillany i obejrzenia muzeum w Altamirze.
2008-08-12 13:40:05 - Od Łukasza: Albergue "Arco Iris". Prywatne schronisko ok 3km przed Santillana
del Mar. 8,5E+8E za menu dias. Brak sklepu. Zdecydowanie bardziej polecam udać się do uroczej
Santillana, no ale może ktoś sobie ceni ciszę i spokój ;P
2008-08-11 16:23:54 - Od Macieja: Santander -albergue prywatne -6euro, 100m od katedry. W barze El
Brruco można zostawić plecak, otwarte od 15-tej, brak kocy, kuchnia wyposażona. Groźny hospitalero gasi
światło o 22-ej, a o 7-mej włącza muzykę na cały regulator, nie pozwolił spać na karimacie, chłopcy spali na
korytarzu! Brak alternatywy! Menu w barze El Brruco 8,5euro.
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Etap 13
Santander - Santillana del Mar (34.5 km)

Wyczerpujący etap, który nas zmusza do wczesnego wstawania. Wychodzimy z Santander przez szpital Valdecilla, na
szosę N-611w kierunku do Peñacastillo (km 4,6). Przechodzimy przez tę miejscowość i strzałki doprowadzą do
przystanku Mortera, i stąd do Boó Piélagos (km 11,4). By przejść rzekę, musimy pójść wzdłuż brzegu w kierunku Arce
(km 16) i Oruna (km 17,2), i potem wrócić po drugiej stronie rzeki, ponieważ most kolejowy, chociaż skraca o
prawie siedem kilometrów, to jest tam wstęp wzbroniony dla pieszych. Przejście na własną
odpowiedzialność. Na wysokości stacji kolejowej skręcamy w lewą stronę na wzgórze, do osiągnięcia la Virgen del
Monte (Najświętszej Panienki z Góry). Camino skręca w prawo i mamy wspaniałe widoki, przybywamy do Mogro (km
20,7). Z tej miejscowości wychodzimy przez starą część, przez cmentarz, by skierować się do rurociągów firmy
Solvay, obok których pójdziemy do miejscowości Requejada (km 31). Mijając fabrykę, skręcamy w prawą stronę i
przechodzimy tory kolejowe ale na rondzie, zamiast kontynuować szosą w lewo w kierunku Santillana, która jest
niebezpieczna ze względu na ruch samochodów, kontynuujemy w prawo by przejść trzysta metrów potem ścieżką w
lewo, droga dłuższa lecz spokojniejsza. Doprowadzi nas do Campliengo, mamy tu refugio zwykłe dla pielgrzymów w
zajeździe Arco Iris(km 39,5) , do właściwego Santillana zostaje kilometr (40,3).

Penacastillo
Do Boo de Pielagos: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 527 km

2018-04-28 23:00:17 - Mariusz: Albergue de peregrinos La Santa Cruz - jedno z najlepszych miejsc na
Camino. Polecam. PS. Już trzy koty. Ponadto pianino, gitara i akordeon ;)
2017-08-04 19:47:30 - MartiMoni: Albergue u Nieves cudowne! Idąc trasa jest to drugie w kolejności
albergue w st Cruz, trzeba odbić w lewo (są znaki) od trasy. Market o którym pisała Niezgodka to Eroski
2015-09-14 10:50:26 - Maria: Potwierdzam komentarz Niezgódki, albergue prowadzi Nieves, aniołkobieta, z rodziną. No i mają dwa koty :D Atmosfera świetna. Wifi w barze naprzeciwko. Drugie albergue
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jest płatne, mnie odesłano do Nieves, bo było pełne.
2015-08-22 13:51:12 - AniaZ: Bardzo polecam albergue w Santa Cruz (uwaga, są tam dwie!).
2014-09-14 18:51:18 - Niezgódka: W Santa Cruz de Bezana znajduje się albergue donativo, którą
prowadzi fantastyczna hospitalera mówiąca po hiszpańsku, francusku i angielsku. Przepiękne i klimatyczne
miejsce, 14 łóżek, wieczorem przepyszna kolacja, do której wspólnie nakrywają pielgrzymi, rano śniadanie.
Naprzeciwko bar. Moim zdaniem najlepsze albergue na całym Camino del Norte, tutaj też zostawiliśmy
swoje największe donativo, bo warto, aby takie miejsca funkcjonowały. W alberdze znajduje się wirówka,
sznurki na pranie, stoliki i ławki do siedzenia w małym ogródku za albergą, oprócz tego pianino, gitara, mały
salonik, jadalnia, wspólna sypialnia na piętrze. Wieczorem hospitalera bardzo szczegółowo tłumaczy dalszą
drogę i mówi, co warto zobaczyć w Santillana del Mar oraz w Comillas. Aby dojść do albergii, trzeba skręcić
w lewo na rondzie, przy którym znajduje się duży supermarket.

Boo de Pielagos
Do Arce: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 520.2 km

Albergue Piedad: 16 miejsc, cena: 12€, Barrio de San Juan 23, tel. 942-58-61-15 / 680-62-00-73 (Piedad
Coz), całoroczne, kuchnia, pralnia, śniadanie, wifi, miejsce na odpoczynek, obok kościoła parafialnego, tuż
przy torach kolejowych.
Pojawiają się komentarze, że schroniska nie ma - prośba o weryfikację na miejscu i komentarz na stronie!
2019-09-01 16:15:00 - Gosia : W sierpniu 2019 nadal 12 euro.Jeśli ktos się załapie na pokój ,to są one
naprawdę ładne ,pozostali mogą spać w dużym namiocie z łóżkami lub namiocikach rozstawionych na
podworzu tuż pod ruchliwa ulicą ,za 9 euro.Kuchnia jest ładna ale do dyspozycji nie ma garnków
....Sniadanie natomiast bardzo bogate z pysznymi ciastami. Wszyscy po prostu podjeżdżają pociągiem do
następnej stacji.Nie zdąży się nawet wykupić biletu w pociągu.
2018-06-24 13:36:05 - Grzesiek: Polecam ten Albergue. Prywatny 12e ze śniadaniem. Pranie/suszenie
5e. Spałem w pokoju 6 osobowym. Bardzo czysto. Na drugi dzień postanowiłem przejść skrótem przez most
kolejowy. Trzeba wcześniej sprawdzić rozkład jazdy pociągów (jeżdżą co 30 min w dwie strony) Do mostu
doszedłem po 13 minutach i miałem jeszcze 16 minut na przejście, więc spokojnie spacerkiem przeszedłem
w 2 minuty. Ważne - po przejściu mostu należy zejść na lewą stronę i dojść do stacji kolejowej. Ja
poszedłem prawą stroną a tam były mokradła i rowy melioracyjne, żadnej ścieżki.
2017-10-01 22:14:37 - Adam: Bardzo polecamy alberque Piedad. Istnieje możliwość spania w namiocie,
reczniki i śniadanie 8 euro.
2015-09-22 12:16:30 - Tomek: Schronisko jak najbardziej istnieje.. Jesli ktos nie chce ryzykować sprintu
przez tory kolejowe może podjechać 1 przystanek ze stacji kolo tego schroniska... Podróż trwa ok. 3 minuty.
2013-05-01 20:06:13 - Magdalena i Antoni: 07.04.2013: czyste, nowe albergue tuż przy kościele. 12
euro od osoby (ze śniadaniem), posiłek za 5-8 euro. Są ręczniki, herbata i kuchenka! Miła gospodyni.

Arce
Do Oruna: 1 km | Do Santiago de Compostela: 516.4 km

Oruna
Do Mogro: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 515.4 km

Mogro
Do Cudon: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 510.9 km

2017-07-28 17:46:03 - Tomek: Faktycznie, po przejściu przez most i wyjściu ze stacji, należy skręcić w
lewo pod górę do kościoła Maria della Monte, a potem nie skręcać na Camino w prawo tylko iść prosto.
Trasa przez spokojne wioski z ładnym widokiem na góry przed nami.
2010-12-11 23:00:54 - Artur Kraków: Mijając w Mogro kościół z trzema wysokimi krzyżami (takie krzyże
trochę jak w Gdańsku), po pewnym czasie dochodzimy do małego lasku po naszej lewej ręce i nagle
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wyrasta przed nami wyraźny, duży kierunkowskaz nakazujący nam pod kątem prostym skręcić w prawo, do
Cudon. Jeśli zignorujecie tą strzałkę i pójdziecie PROSTO zaoszczędzicie około trzech kilometrów drogi! Nie
potrafię zrozumieć w jakim celu Camino kieruje nas do Cudon, wbrew jakiejkolwiek logice, robiac ogromne
koło. Idąc prosto, przechodzimy przez miejscowość Mar, i wkrótce docieramy do Requejady gdzie pojawią
się znów żółte strzałki. Dla osób które próbują w ciągu jednego dnia dotrzeć z Santander aż do Santillany te
zaoszczędzone trzy kilometry mogą być na wagę złota!

Cudon
Do Requejada: 4 km | Do Santiago de Compostela: 507.8 km

na odcinku Cudon - Requejada jest dość okropny długi odcinek przez teren fabryczny, po lewej fabryki, a po
prawej miliony kilometrów okropnych rur, wzdłuż których idziemy i wydaje się nam, że nigdy się nie
skończą. (maciek, 2013-05-30)

Requejada
Do Barreda: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 503.8 km

Polanco (koło Requejada); klucze w “ Bar Quin “ Sra. Ascensión (nazwane przez polskich pielgrzymów
Chatką Hobbita). W osiedlu Rolisas-Mare, mały albergue pielgrzymów, około pół kilometra od oficjalnej trasy
Camino. Miejsc: 6; cena - 4 euro;
2019-08-24 17:54:29 - szlakami.pl: W albergue w Requajado bardzo kameralnie, na 12 łóżek 5 było
zajętych, mimo że dotarliśmy dość późno. Aktualnie nie ma mikrofali ani czajnika, ale jest lodówka. Plusem
jest bar naprzeciwko. W razie gdyby ktoś miał namiot jest kawałek zielonego trawnika do rozbicia. Żadnego
robactwa nie doświadczyliśmy
2017-08-02 18:43:41 - Gabs: Zatrzymaliśmy się naprzeciwko baru El Puerto, dalej 5€, pościel
jednorazowa, mikrofala nie była myta od otwarcia albergu..nie miała też talerza w środku. Żadnych kubków,
sztućców itp. Wirówka zepsuta, prysznice (sztuk 4) dalej bez jakiegokolwiek podziału..czyli suchy prowiant i
herbaty też sobie nie zrobisz jeśli kubeczki masz metalowe. Jedzenie w barze było dobre i w uczciwych
cenach.
2015-09-22 09:44:20 - Tomek: Wrzesień 2015 Albergue zamknięte - pchły
2013-10-15 00:34:43 - Gośka i Michał: Requejada nowe albergue. 5€. Klucze, sello, płatnośc w barze El
Puerto. Samo albergue naprzeciwko baru. Otwarte od maja 2013. 12 miejsc. Mikrofalówka, kilka talerzy.
Prysznic piętro niżej bez podziału na kobiety i męzczyzn co w sezonie może byc kłopotliwe.
2013-06-24 11:50:34 - Piotr Rzeszów: Albergue 5 euro... więc czekała nas kolejna noc na dziko :)..., ale
udało się trafić na przyjaznych ludzi, którzy chętnie pomogli i okazali swoją gościnność.
2013-05-30 19:23:21 - maciek: wychodząc z Requejady, tuż za małym wiaduktem kolejowym, mamy
supermarket LUPA, potem 1 km do ronda, do rzeki i można wybrać krótszy wariant (5km) na lewo wzdłuż
drogi CA-131 do Santillany.
2011-09-07 13:27:48 - Emilia: ok. kilometr od albergue, w Requejada jest mały sklep. albergue jest
bardzo przytulne, ale bez kuchni
2010-12-13 21:03:45 - Artur Kraków: Z Chatki Hobbita do następnego albergue Arco Iris (dokładny
pomiar) 8.7 km, do albergue w Santillanie 10.5 km. Jeśli już w Polanco jesteśmy zmęczeni, a są jeszcze dla
nas miejsca, na pewno lepiej zostać tu na noc.
2010-12-05 15:23:11 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W Polanco nie warto liczyć na miejsce
wieczorem (nawet na podłodze), a do Arco Iris daleko.

Barreda
Do Camplengo: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 502.1 km

Camplengo
Do Santillana del Mar: 0.8 km | Do Santiago de Compostela: 497.9 km
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Albergue Arco Iris: 60 miejsc, cena: 8,50€, Barrio de Queveda (2,5 km przed Santillana del Mar, 750m w
bok od camino), kolacja 8€, śniadanie 2,50€, tel. 942-89-79-46 (możliwość rezerwacji), całoroczne, jest
miejscem odludnym, lecz bardzo gościnnym, prowadzonym przez Jose, i jego rodziców Pedro i Charo. Jeśli
jest jeszcze w dobrym zdrowiu, możliwe że Charo nauczy was poematu bliskiego jemu sercu. Nocując 7.08
w Arco Iris trafiliśmy na imprezę urodzinową Jose, zorganizowaną dla wszystkich gości :) (andrzejh, 200808-25)
2018-04-28 22:52:58 - Mariusz: Dotyczy Albergue Osa de Andara w Queveda - brak na tej stronie.
Pierwsze co rzuca się w oczy to czystość. Z resztą widać, że obsługa ciągle sprząta. Bardzo wygodnie, ciepło
i miło. W cenę wliczone symboliczne śniadanie (napój, ciasto, owoc). Nocleg wart swojej ceny (10Eur).
2015-09-22 09:48:09 - Tomek: Nie polecam. Cena 10 euro, kolacja 8 euro. Łazienka dramat. Lokalizacja w polu. Na łóżkach skaczą pchły. Hospitaliero miły, ale może kiedyś zrozumie ze jak się kasuje 10 euro to
czasem coś warto naprawić lub poprawić.

Santillana del Mar
Mieszk.: 4000 | Do Arroyo: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 497.1 km

Noclegi na kempingu Altamira Park Santillana del Mar Barrio las Quintas 29. Oprócz schronienia na
kempingu, buduje się obecnie albergue w parku Muzeum Jesús Otero - cena: 10€, miejsc: 42
Nie jest święta, ani płaską, ani nie ma morza (4 km do morza), lecz jest miasteczkiem pięknym w każdym
calu o charakterze historycznym i narodowym, cała miejscowość jest pomnikiem samym w sobie. Spacer po
jej wybrukowanych ulicach przenosi nas wieki wstecz. Jej domy, dwory i budynki gospodarcze mają barwę
ochry. Z licznych muzeów tego małego miasta wyróżnimy Kolegiatę Santa Juliana (męczennica, jest jej
grobowiec, legenda głosi, że schwytała diabła), z wieku XII, to początki miasteczka. Jego retabulum
centralne, na pewno spotkamy też w Santiago. Krużganek romański jest z końców wieku XII i początków
XIII. Ze swoim szeregiem kapiteli bogato ozdobionych rzeźbami zwierząt i scenami z polowania, jest
unikatowy w kulturze cantábrica. Kościół dopełniają okazałe organy intensywnie przyozdobione.
.Muzeum Diecezjalne, mieści sie w Convento Regina Coeli, do którego wchodzi się z tym samym biletem, co
do Kolegiaty, dysponuje szerokim materiałem artystycznym kantabryjskim, włączając ekspozycję
pielgrzymki do Santiago.
Jaskinie Altamira, nazywane “kaplica sykstyńską” malarstwa przedhistorycznego, znajdują się 3 km od
Santillama Mar. “Neocueva”, jest jaskinią sztuczną kopią oryginału żeby wszyscy mogli ją zobaczyć cena
2.40 euro. W sob. od 14 i niedz. wstęp wolny. Do Oryginału mają wstęp tylko naukowcy.
2018-10-30 17:39:40 - Podróżnik : Dla pielgrzymów o 19:30 joga za darmo w poniedziałki i czwartki(dni
do weryfikacji) w Muzeum Jesus Ortega, naprzeciwko albergue municipal.
2018-10-22 20:34:53 - Kasia: Santillana to przepiękne miasteczko na które warto poświęcić kilka chwil
by zwiedzić i doświadczyć klimatu. Niestety - nawet w zimowym okresie jest mnostwo turystów. Z
ciekawostek - mozna zobaczyć tam muzeum "rożka waflowego" :) a z bardziej poważnych warto wybrac się
do Muzeum/Groty Altamira - w którym zobaczymy reprodukcje obrazów z groty z okresu paleolitu odkrytej
na tym samym terenie (oryginalna grota zamknięta dla zwiedzających z powodu pogłębiających się
zniszczeń). Co do albergii - municipalna 6e,za to warunki okropne - brak kuchni, mikrofalowka na malutkim
korytarzu, brak miejsca wspolnego, jest za to wirówka, niezbyt czyste prysznice, a w pokojach ciasnota, nie
ma jak się ruszyć żeby nie obudzić innych. Toalety w tym samym aneksie co pokoje więc wchodząc do nich
również powodujemy halas. Podobno w lepszych warunkach można spać w zakonie - cena 15e.
2018-07-04 20:26:46 - jerzyimonika: W municypalnej nie było o 13 miejsc- completo. Był.polecam
casona palacio przy ul Santi Domingo 5. Niesamowite wnętrza. Na wspólnej sali 10 euro, w pokoju 3 os - 12
euro.
2018-05-15 14:11:23 - Jedrzej: Na początku maja byłem o godz.18.00 i było już ostatnie wolne miejsce.
Miejscowość bardzo malownicza, latem pewnie szybko się zapełnia albergue. W tej miejscowości jest
bankomat, supermarket.
2018-04-18 18:47:02 - Wspinka: W Santillana nocleg w muzeum Jose otero 6 euro. Albergue minicipal,
wejście po prawej stronie idąc do kościoła, znajduje się na terenie muzeum, za czarna niska brama.
2018-04-18 18:46:56 - Wspinka: W Santillana nocleg w muzeum Jose otero 6 euro. Albergue minicipal,
wejście po prawej stronie idąc do kościoła, znajduje się na terenie muzeum, za czarna niska brama.
2017-10-01 22:17:37 - Adam: Warto zwiedzić muzeum inkwizycji . Niedaleko są jaskinie Altamira.
2017-07-27 11:59:53 - Tomek: Jest jeszcze albergue prywatne, niedaleko informacji turystycznej za 12
euro, otwarte wcześniej niż municipal. Konkrety w informacji.

www.caminodesantiago.pl

Strona 50/76

Camino de Santiago

Camino del Norte

2017-07-27 11:57:54 - Tomek: Albergue municipal jest po lewej stronie od kościoła, w głębi, za muzeum.
Otwarte od 16 (dla rowerzystów od 18, ale wtedy jest już pełne). Ludzie czekają od około 13-14. Koszt nadal
6 euro. Polecam się zatrzymać w Santillanie, miasteczko jest niesamowite, choć dość zatłoczone. Tańszy
sklep jest przy ulicy która idziemy z albergue do informacji turystycznej. Msza w głównym kościele o 20.
2015-08-22 13:54:02 - AniaZ: Za murami miasteczka są dwa supermarkety, warto o ni epsytać w
informacji turystycznej. Jest też msza u klarysek, więc wbrew temu, co można usłyszeć w kolegiacie, nie jest
to jedyny kosciół w miasteczku.
2015-08-22 13:52:41 - AniaZ: Na campingu można też spać w bingalowach (10 Euro, w cenie możłiwość
skorzystania z basenu) - warunki jak w przedziale kolejowym, ale za to z osobną łazienką. Okropne, ale
tanie menu w campibgowej restauracji.
2015-07-12 23:21:18 - Iwona: jak sie ma namiot swój to na kempingu super. cena 15 euro dwie osoby z
opłatą za namiot. w barze jedzenie dla pielgrzyma za 8 euro ( makaron z sosem pomidorowym, kawa, lody i
woda) Polecam to miejsce.
2015-07-12 23:21:13 - Iwona: jak sie ma namiot swój to na kempingu super. cena 15 euro dwie osoby z
opłatą za namiot. w barze jedzenie dla pielgrzyma za 8 euro ( makaron z sosem pomidorowym, kawa, lody i
woda) Polecam to miejsce.
2015-05-10 19:54:14 - Anna Pałys: Wychodząc z Santilliany nocą trudno było znaleźć oznaczenie trasy.
Gdybyście błądzili po minięciu pola kempingowego i dojściu do skrzyżowania z drogą główną, trzeba się
kierować w lewo i iść wzdłuż drogi samochodowej.
2014-09-18 19:27:23 - JJ: Albergue w centrum miasteczka, wejście trudne do znalezienia. Najlepiej
zapytać w muzeum. Cena w sierpniu 2014 - 6 euro.
2014-08-19 10:31:46 - asia ef.: warto zwiedzic miasteczko, w straym sredniowicznym klimacie, nocleg
na campingu, drogo - 10 e/domki 5os, wi fi, na terernie basen, mini sklepik
2013-10-15 00:38:43 - Gośka i Michał: Ochroniarz nie chce wpuszczac do kościoła chwilę po
rozpoczęciu mszy- należy podkreślac, że nie jesteśmy turystami. Mała Dia wsród średniowiecznych uliczek.
2013-07-27 17:57:06 - Kajetan: Albergue szybko się zapełnia. Wtedy zostaje opcja campingu - noclegi w
bungalowach po 10 e Całkiem dobre warunki i basen do dyspozycji
2013-05-30 19:28:46 - maciek: w Santillana albergue kosztowało w maju 2013 6 euro, czynne od godz.
16:00, w samym centrum miasteczka, blisko kościoła. co ważne, jest tam nieduży supermarket, do którego
jednak niełatwo trafić - jest przy sporym parkingu, blisko muzeum. albergue czyste, ciche, miejsce do
suszenia prania, ale bez kuchni, jest tylko mikrofalówka.
2012-08-31 17:40:40 - assol: Przepiękne miejsce (zachowane średniowieczne miasteczko), ale
turystyczne i bardzo drogie. Niedaleko w Altamira można zobaczyć malowidła naskalne sprzed tysięcy lat,
można trafić na wstęp wolny;)
2012-07-31 21:20:40 - magda: Sympatyczne schronisko, hospitalera to hiszpanska Niemka, konkretna,
zasadnicza, tak trzymac!
2010-09-02 14:51:02 - Ziemek Socha: Za donativo można nocować pod dachem (3mx5m) z boku
albergue. Ale tam też może zbraknąć miejsca;)
2010-06-22 23:40:42 - Raskolnikow: Albergue municipal w parku - 6 euro
2008-11-26 12:43:00 - Krysia: W barze w Sanillanie, menu dla pielgrzymów 4 euro, jest mimi market
troszkę dalej od centrum
2008-08-11 16:25:25 - Od Macieja: Santillana del Mar - albergue municypalne Anexo a Museo Josus Se
Otero- 6euro, 16 miejsc, koce, kuchnia mikrofalowa, bardzo dobre, zadbane, otwierane o 16-tej. Polecam!!!
Można też spać na kempingu za 10euro. Menu w barze po drodze przed Sanillana 7euro. W Santillana
drożyzna!
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Etap 14
Santillana del Mar - Comillas (21.5 km)

Z refugio Arco Iris(Tęcza), dochodzimy do Campliengo i potem do eleganckiej Santillana del Mar. Z tego sławnego
miasteczka wyjdziemy pnąc się w górę ulicą los Hornos do Arroyo. Cały czas szosą, z Arroyo (km 2,2) przybywamy do
Oreña (km 3,6) aby, za tą miejscowością dojść szlakiem camino do osiedla Caborredondo (km 6). Stąd, kontynuujemy
drugorzędną szosą, aż do skrzyżowania z CA-131 i idziemy naprzód w dół do Cigüenza, gdzie możemy odwiedzić
kościół San Martín. Stąd dotrzemy do Novales (km 10,1) aby przejść jej uliczkami i kontynuować szosą do Cóbreces,
gdzie znajduje się klasztor, w którym są przyjmowani pielgrzymi (km 12,6). Od Cóbreces, żółte strzałki prowadzą nas
dawną szosą CA-481, do wysokości Tramalón, skąd zobaczymy po raz pierwszy w całym swoim blasku, jeśli pogoda
na to pozwoli, pasmo górskie cantábrica. Idziemy dalej drogą prawie równoległą do szosy, mijamy kemping Helguero i
kierujemy się do osiedla La Iglesia (km 17,5). Stąd, kontynuujemy szosą do Pando a potem do Concha (km 20,1). Od
tej miejscowości musimy kontynuować drogą do Comillas, wchodząc przez most naprawiony w 2005r (km 20,5).

Arroyo
Do Oreña: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 494.9 km

Oreña
Do Caborredondo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 493.5 km

Wyróżnia się w Oreña kościół parafialny San Pedro z XVI wieku, samotny przy wyjściu.

Caborredondo
Do Novales: 5.3 km | Do Santiago de Compostela: 492.3 km
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2019-09-01 16:20:45 - Gosia: W sierpniu 2019 do wieczora się nie zapełniło.Otwierają o 14
tej,donativo,nie można rezerwować.Jedno z najbardziej klimatycznych na trasie.Jasne ,czyste
,przestronne,duże podwórze z leżakami. Kolacja i śniadanie dla wszystkich.Prawdziwa atmosfera camino.
2018-06-15 21:54:00 - dorota: poleca rowniez,nie chce sie z tamtad wychodzic
2018-04-28 21:08:36 - Mariusz: Albergue de peregrinos Izarra - polecam. Ładne, czyste, klimatyczne.
Śniadanie warte ceny.
2017-08-18 22:26:16 - Dos Alicjas: Bardzo czysto, świeża pościel. Miły hospitalero, dostęp do kuchni ze
zmywarką. Ceny nadal takie same. Warto się tu zatrzymać.
2017-08-16 20:52:03 - Dominik: Najlepsze, klimatyczne albergue na trasie! Koniecznie się tu
zatrzymajcie. Śniadanie na bogato - warte ceny. Nie chciało się go opuszczać.
2017-03-28 23:53:09 - Ania i Monika: Albergue Izarra można rezerwować, jest to albergue prywatne,
6euro, w miejcowości znajduje się bar, albergue zadbany, przytulny, z ogrodem, polecamy!
2016-04-28 16:32:04 - Viktor: Bodenaya oczywiście prowadził David, i robi to nadal, a Cristina bardzo
mocno mu w tym pomagała :)
2016-04-28 16:30:08 - Viktor: Albergue Izarra prowadzi obecnie Cristina, któa w zeszłym roku prowadziła
albergue Bodenaya na Camino Primitivo - kobieta z sercem na dłoni :) Niedrogo, przytulnie - wszystko,
czego potrzeba, by wypocząć po i nabrać sił przed. Polecam bardzo bardzo :)
2016-04-21 21:10:47 - Karol: Polecam nowo otwarte alberge Izarra w Caboredondo. 6euro nocleg 2
śniadanie możliwość zakupienia produktów do gotowania obiadu, w dodatku dość tanio - 0.5kg makaronu,
ryż i sos wszystko po 1e, tak samo zupa z puszki. Pranie 2e. Hospitalera naprawdę fantastyczna i mega
goscinna. Polecam z całego serca!

Novales
Do Cobreces: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 487 km

Stolica zarządu miejskiego, posiada mikroklimat zbliżony do Morza Śródziemnego, co pozwoliło rozwinąć
uprawy pomarańczy i cytryn. Kościół Nuestra Señora z XVI wieku, z barokowymi retabulo.

Cobreces
Mieszk.: 600 | Wys.: 60 m.n.p.m. | Do La Iglesia: 4.9 km | Do Santiago de Compostela: 484.5 km

Acogida en la Abadía de Viaceli: 24 miejsca (istnieje możliwość przyjęcia większej ilości pielgrzymów),
cena: 6€, Ctra. de Santillana del Mar, tel. 942-72-50-17, http://www.aviaceli.com/, otwierane ok. 12,
całoroczne, prowadzi wspólnota cystersów, brak kuchni, poranna msza o 7:15, nieszpory o 17:45 i kompleta
o 21
Trasa Camino biegnie przez starą część miasteczka, jest to miejscowość nadmorska z plażami dla turystów.
Opactwo Cisterciense Viaceli, zbudowano dopiero (1908) z pieniędzy emigrantów z południa Hiszpanii. Do
jej boku przystawiony jest kościół San Pedro Advícula, z dwoma wieżami z przodu z tego samego okresu co
opactwo i także neogotycki.
Trzeba zapukać do furty klasztoru (małe drzwi na lewo od bramy). Polecamy bar Cañardo, około 700
metrów cofając się od albergue pod górę (mijając kościół), 6 euro za plato combinado. Na wyjściu ze wsi sklep i piekarnia. (Magdalena i Antoni, 2013-05-01)
2017-10-01 22:34:29 - Karolina: Za miasteczkiem znajduje się plaża,a kawałek dalej ławeczki i stoliki idealne na sniadanie
2017-10-01 22:20:38 - Adam: Spaliśmy w alberdze przy klasztorze (5 euro), skromnie ale czysto.
Polecamy bar na wzgórzu -tanie i smaczne posiłek za 6 euro . W miejscowości dwa małe sklepiki i Piekarnia.
Pyszne croissanty!
2017-08-04 19:05:53 - MartiMoni: We wsi jest tylko jeden malutki sklepik ze slodyczami i chlebem
tostowym, dodatkowo piekarnka. Cystersi sa 3, ostatnia alberga za duzym czerwonym kosciolem. Mimo
tego, ze inne albergi zajete tutaj bylo polowe miejsc wolnych. 15 minut wzdluz strzalek jest plaza
2017-08-04 15:35:29 - Gabs: Wchodząc do miejscowości warto spytać o numer telefonu albergu na
początku miasteczka - albergue viacelli może być zamknięty bez wcześniejszego uprzedzenia.
2017-07-28 10:28:23 - Tomek: Albergue jest otwarte niemal cały czas, można być nawet koło 11. Brat na
furcie siedzi od rana z przerwą między 13.30 a 15.30. Mszę i modlitwy nadal o takich samych godzinach w
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kaplicy klasztoru. Polecam piekarnię że świeżym chlebem i croissantami. Niedaleko albergue jest też plaża.
2015-09-14 10:53:53 - Maria: Na wejściu do wioski jest albergue El Pino, za 15 euro ze śniadaniem,
białym ręcznikiem, pościelą. Kuchnia, miejsce do prania ręcznego. Hospitalerę warto pytać o trasę, mnie
wysłała krótszym wariantem do Comillas (schodząc do skepów, jeszcze przed kościołem, wybiera się opcję
w lewo). W wiosce 2 drogie sklepy.

La Iglesia
Do Concha: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 479.6 km

2019-08-25 21:24:45 - szlakami.pl: W niedzielę o 11:30 jest Msza w La Iglesia
2018-06-24 13:49:44 - Grzesiek: Jest tam schronisko młodzieżowe przy szkole (ale osobny budynek),
lecz w pierwszej połowie maja chyba nie było czynne - do końca nie wiem, bo dzwoniąc pod numer na
drzwiach nie dało się dogadać w języku angielskim.

Concha
Do Comillas: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 477 km

Comillas
Mieszk.: 2400 | Wys.: 27 m.n.p.m. | Do El Tejo: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 475.6 km

Albergue municipal La Peña: 20 miejsc, cena: 5€, C. La Peña, tel. 942-72-00-33 (Ayuntamiento), otwarte
od 15, od IV do X, kuchenka mikrofalowa, pralka, automat z kawą, sejf za 1€, klucz w Oficina de
turismo, w lecie szybko się zapełnia, zlokalizowane w byłym więzieniu w willi zbudowanej w 1879 roku.
Menu w pobliskim barze 10€
Możliwość noclegu w jednym z hostali: Pensjonat Vega de Pas (P. del Muelle 9, 7 miejsc, tel. 942-72-1-02), Hostal Esmeralda (C. Antonio López 7, 18 miejsc, tel. 942-72-00-97, cena od 40€), Posada La
Solana Montañesa (C. La Campa 22, 15 miejsc, tel. 942-72-10-26, cena od 45€), Hotel
Solatorre (P. de Solatorre, 19 miejsc, tel. 942-72-24-80, ceny od 50€), Hotel Comillas Solatorre (P. de
Solatorre 1, 30 miejsc, tel. 942-72-23-00, cena od 45€).
Szlacheckie miasteczko usytuowane między wzgórzami, plażą i portem. Od południa, pałac Sobrellano,
stylowy neogotycki, obok kaplicy–panteonu w tym samym stylu. Został zbudowany z nakazu pierwszego
markiza Comillas, osobę, która zdobyła majątek w Ameryce Antonio López. López po swoim powrocie z
Ameryki, pobudził swoją rodzinną miejscowość w końcu XIX wieku, przemieniając w placówkę turystyczną
Corte. Od północy, na wysokości Cardosa, wyróżnia się monumentalny gmach Uniwersytetu Papieskiego,
dziś pusty, także zbudowany za pieniądze markiza. Po drodze do pałacu Sobrellano możemy odwiedzić
Capricho de Gaudi z 1885, dziś jest tam restauracja, ogrody otwarte dla zwiedzających.
2019-08-25 21:28:26 - szlakami.pl: W Comillas Msza w niedzielę o 13 i o 20. W dni powszednie o 20
2019-06-26 21:13:09 - mat#kamadi: Muncipial Albourge zamknięty. Na drzwiach kierują mapką do
albourge prywatnego.
2018-07-26 00:35:17 - Paweł: Uwaga! Niestety w albergue municypialnym są pluskwy .Omijajcie je w
tym sezonie.
2018-06-24 13:54:07 - Grzesiek: Alberque o 19:30 pełne bez możliwości spania na podłodze. Nocujący
tam pielgrzymi mówili, że już o 16-tej nie było miejsc wolnych. W samym Comilas ciężko o nocleg poniżej
50eur. Na wylocie był co prawda prywatny Alberg ale nie czynny. Obok hotel Sollatorre 40 e za jedynkę.
2017-10-01 22:22:23 - Adam: Warto zobaczyć El Caricho Gaudiego, wstęp 5 euro. Koniecznie z
przewodnikiem (w cenie biletu) .
2017-07-28 10:24:39 - Tomek: Aktualnie albergue municipal znowu zamknięte z powodu desynfekcji.
Mnie uprzedzał hospitalero w Santillanie, warto popytać wcześniej żeby nie mieć niespodzianki.
2017-03-29 00:00:26 - Ania i Monika: albergue municipal otwarte od 15, jednak o 13:30 czekało juz pod
albergue więcej niż 20 osób,możliwość spania na podłodze, hospitalera przyszła do albergue z kluczem, 5
euro, uwaga na pluskwy! Nas ominęło spotkanie z nimi :) ale niektóre osoby miały z nimi problemy.
2015-05-10 19:59:52 - Anna Pałys: Kierując się do państwowego albergue trzeba być przygotowanym
na niemiła niespodziankę -np. dwudniowa dezynfekcja placówki! W 2014 w związku z dezynfekcją ośrodka

www.caminodesantiago.pl

Strona 54/76

Camino de Santiago

Camino del Norte

był on nieczynny od 8 do 10 września.
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Etap 15
Comillas - Colombres (33.3 km)

Wychodzimy z Comillas by wyjść na tę samą szosę CA-131, którą porzucimy za ponad dwa kilometry, by skierować się
do El Tejo przechodząc tuż obok wspaniałego parku Oyambre. Stąd przekraczamy, w dosłownym znaczeniu, zatokę
Santa Marinai i tak przybywamy do San Vicente po historycznym moście La Maza.
Wychodzimy w kierunku Acebosa szosą, która bierze początek w starej części miasta, kierunek “Hotel Las Calzadas”.
Camino prowadzi pozostałością średniowiecznego traktu i doprowadza nas na nowo do szosy, by wejść najpierw do
Hortigal, a potem Estrada. W końcu, strzałki prowadzą przez małą miejscowość Serdio stale szosą CA-181, aż
skręcimy w prawo. Przechodzimy ujście rzeki Tina Menor przez Pesués by przejść szosę N-634 i szlakiem po łagodnym
stoku, zejść do Unquera i wejść do Asturii po przejściu rzeki Deva

El Tejo
Do San Vicente de la Barquera: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 469.5 km

Możliwość noclegu: Posada El Teju (B. de Cara 56, 6 miejsc, cena od 30€ za dwójkę, tel. 942-70-96-39).
Przed wejściem do miejscowości, za cmentarzem, spotykamy kościół Santa María z XIII wieku. Utrzymywany
w dobrym stanie arquivoltas, kapitele i canecillos romańskie z XII wieku, pozostałe z dawnego klasztoru,
któremu król Alfonso VIII nadał wiele własności ziemskich w 1179.
2018-08-09 20:06:31 - Michal: wg przewodnika hiszpanskiego z 2017 r. (Los caminos del norte a
Santiago, wyd. Vitoria-Gasteiz) i oznaczen po drodze trasa najwyrazniej nie przebiega przez El Tejo, ale
blisko wybrzeza parkiem Oyambre. To moze byc ciekawsza opcja niz ostre i dlugie podejscie droga bez
pobocza do El Tejo, rozpoczynajaca sie za mostem nad La Rabia (ponoc trasa prowadzila przez las, ale nie
zauwazylem, bo moze zostaly usuniete, oznaczenia). Jesli ktos chce sie zatrzymac w El Tejo, mozna tez
sprobowac w osiedlu Santana pod numerem 30 (na samej gorze, za cmentarzem skrecic w prawo do baru i
tam zapytac) zapytac sie Claudi i Juergena, ale warunkisa bardzo... 'alternatywne'.
2018-06-24 13:55:32 - Grzesiek: Posada El Teju działa dalej cena za pokój 30e ze śniadaniem - nie
miałem innej opcji
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2015-08-22 13:55:26 - AniaZ: Nieco poza trasą (1,5 km), przed San Vincente jest hostel w La Revilla, z
bungalowem dla pielgrzymów (10 euro), za dodatkowe 5 można spać w lepszych warunkach, głównym
budynku.

San Vicente de la Barquera
Mieszk.: 4400 | Do Acebosa: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 463.7 km

1. Albergue pielgrzymów Consejería de Cultura El Galeon w San Vicente de la Barquera (Sofia i Luis) Miejsc:
45 (26+18), 5€; adres: C/ Alta n&deg; 12; Tel. 942 219 747; ot.13.30-22, dom parafialny obok świątyni
Nuestra Se&ntilde;ora de Los Angeles; 2. Albergue prywatne La Revilla; Miejsc:24; Cena 8€, Posiłek: 7€, w
parku Oyambre między Comillas a San Vicente; Kontakt: 942 711 680 / 626 354 527 (Elena)
Początki tej miejscowości nie są znane, lecz niektórzy historycy umiejscawiają ją jako heredera miasta
rzymskiego Esencia, znalezioną w Portus Vereasueca. San Vicente stanowi jeden z najbardziej znanych i
pięknych widoków całego Cornisa Cantábrica. Miejsce na drodze między Asturią i Kantabrią, położenie
geograficzne sprzyjało niewątpliwie jego rozwojowi jako jedno z miejsc turystycznych preferowane w
rejonie. Wyróżnia się w starej części miasta rybacki kościół Santa María de los Ángeles z XV wieku, obok
ruin dawnego szpitala pielgrzymów, który należał do Zakonu Maltańskiego. W innym krańcu starówki
otoczonej murem znajduje się Castillo del Rey, z początków XIII wieku, także otwarty ponownie do
zwiedzania zmieniony w muzeum historii miejscowości. Most, przez który wkroczyliśmy do miejscowości,
nazwany de la Maza (Maczugi), ma 28 przęseł i był zbudowany na rozkaz Królów Katolickich w XVI wieku.
2019-09-01 16:29:21 - Gosia: Miejsca dla pielgrzymów w hotelu Playa de Meron.Na trasie Camino jeśli
ktoś nie wchodził do miasteczka główna droga tylko szedł plażą. W czwartek byłYśmy w dwojkę w 12
osobowym pokoju. Czysto ,pościel,20 euro od osoby.Ale na weekend mieli w pełni zarezerwowane.Przy
pięknej plaży.Tel 942712426. Avda Francisco Giner de los Rios 30
2019-08-25 21:36:39 - szlakami.pl: Przed miejscowością, przed mostem jest super camping El Rosal.
Miły pan na recepcji wziął za dwie osoby i namiot 16,60 euro, ze zniżką dla pielgrzymów
2019-06-26 21:10:29 - mat#kamadi: W San Vicente de la Barquera albourge koło kościoła na dzień
dzisiejszy trwale zamknięty. Przyjęła mnie kobieta, która w swoim mieszkaniu przyjmuje pielgrzymów. ul.
Calle Jose Marie de Pereda numer 3, na pierwszym piętrze, jest to ostatni blok przed zakrętem w lewo na
bezpośrednią drogę do kościoła. Wypatruje ponoć codziennie wieczór pielgrzymów. Bierze 13 euro, jest do
dyspozycji łazienka i kuchnia, są wieszaki na pranie, daje klucze od mieszkania na czas pobytu, czysto.
Może to komuś pomoże ;)
2018-05-15 14:14:56 - Jedrzej: Bardzo polecam Albergue w La Revilla, za 25EUR nocleg w pokoju 1/2
osobowym z łazienką, świetna kolacja i śniadanie. Pięknie położony z widokiem na dolinę. Około 1km od
szlaku, przy drodze, warto.
2017-07-29 20:32:52 - Gabs: Albergue i jego hospitaliero wołają o pomstę do nieba! 10€ , brak pościeli
jednorazowej, psy chodzące po albergue, inne zaglądające do dormitoriów, brak zgody na użycie kuchni, bo
"pielgrzymi nie wiedzą jak używać kuchenki gazowej", grzyb pomiędzy kafelkami zamalowany..(a nie
usunięty np chlorem...), W samym albergue żyje cała rodzina hospitaliera, biegają dzieci więc nici z
wypoczynku...śniadania(w cenie) nie dotknęliśmy po tym, jak zobaczyliśmy kobietę myjąca naczynia na
śniadanie, która w międzyczasie bawiła się z psem (dalej w tych samych rękawiczkach...). Radzę
zainteresować się albergami we wcześniejszych miejscowościach. Znajoma nie mogła opuścić albergue
przed 7 rano, hospitaliero odmówił otwarcia drzwi....!
2015-07-21 17:30:12 - Marcin: "Jak dla Polaka to 10€", spałem więc 30m dalej pod murami kościoła w
lesie w namiocie :) klimat niezły!
2014-06-27 20:16:17 - Gosia: Dla mnie ok. Alberga, jak alberga - było gdzie spać i czyste łazienki. A
pochmurnego dziadka wystarczy cmoknąćw policzek i podziękować za śniadanie
2013-07-27 18:02:09 - Kajetan: A ja muszę polecić albergue. Czysto i sympatycznie. 8e za nocleg od
wszystkich i 5 za obiad i śniadanie, co warto dopłacić. Obiad składał się z sałatki, makaronu z sosem (z
możliwą dokladka), deseru i wina. Hospitalero trochę specyficzny ale z czystym sercem polecam
2013-05-30 19:39:41 - maciek: rzeczywiście, potwierdzam: płaciłem 8euro, widziałem jak od Hiszpanów
brano 6 euro, podobnie od Ukraińców. Dodatkowo można dać 5 euro na kolację, ja się nie zdecydowałem.
jest to dośc specyficzne albergue, rodzinny interes, ale właściciele traktują peregrinos według sobie tylko
wiadomych zasad. poza tym nie ma wstępu do kuchni, po czym rano, po śniadaniu kiedy chce się oddać
naczynia, hospitalero teatralnie pokrzykuje i ma pretensje, że się ich nie zmywa - na pytanie gdzie i
wskazanie kartki z informacją, że kuchnia tylko \"privado\", udaje, że to nie jest wytłumaczenie i zagania do
tejże kuchni. jego córka (synowa) jest średnio sympatyczna. generalnie zgadzam się z tymi głosami, że to
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nierówne pobieranie opłat od rożnych nacji jest nieuczciwe. poza tym jakbym kiedyś jeszcze miał iść na del
Norte, to w San Vicente, w tej alberdze z tych własnie kilku powodów nie chciałbym spać W samym centrum
miasta jest supermarket LUPA, poza tym polecam przy placu głównym budkę z pysznymi churros (churreria
otwarta rano i po sjeście, popołudniem i wieczorem)
2012-10-04 19:40:06 - Agnieszka: Dla mnie to nie jest wytłumaczenie... Na całym camino nie
narzekałam na alberga- bo nie wybrałam się na wczasy w pięcio gwiazdkowych hotelach, tylko na
pielgrzymkę. Ale jeśli ktoś perfidnie próbuje mnie oszukać to dla mnie kryzys nie jest usprawiedliwieniem.
TROCHĘ UCZCIWOŚCI! P.S moje podwórko jest wporządku, niestety nie mam takich doświadczeń.
2012-10-03 11:53:10 - nie narzekaj: Proszę zwrócić uwagę, że Hiszpania jest w kryzysie. Trochę wedruję
po camino. Wcześniejszymi laty nigdy nie zdarzyło mi się aby gdzieś nie dali mi biletów do muzeów,
paragonów, oszukali przy zapłacie za towar czy przejazd. W tym roku mialem kilka takich momentów. To
jest własnie objaw kryzysu, wchodzenie w szarą strefę. Nic nowego dla kraju w kryzysie, przecież znasz to z
własnego podwórka
2012-10-01 20:27:40 - Agnieszka: Stary, nie dosłyszacy, nie miły hospitaler!!! na kartce pisze 6 euro, od
hiszpanów brał 6 euro, od nas chcial wziać 8 euro. Kolezanka grzecnie zapytala go po hiszpansku dlaczego
pisze 6 a mamy zaplacic 8 to sie zdenerwowal i rzucił naszymi credencial. Kolega Anglik tam nocowal i
placil 11 euro. wiec cena zalezy chyba od humoru hospitalera :) My poszlysmy dalej..
2012-08-31 17:48:55 - assol: sierpień 2012: nocleg 8 euro, za ciepłą kolację i śniadanie (o 7.00 rano, nie
wcześniej) dodatkowe 5 euro. Tylko zimna woda. Jedną dziewczynę pogryzły bardzo pchły:/ Dobry punkt
wypadowy jeśli chodzi o wizytę w Santo Toribio (sanktuarium, gdzie przechowywany jest największy
zachowany fragment Świętego Krzyża). Piesza droga (ze schroniskami itd.) tam nazywa się Camino
Lebaniego. Można dojechać autobusem do Potes, stamtąd podejść do sanktuarium i wrócić lub nocować w
albergue w Potes (5 euro).
2012-07-31 21:22:09 - magda: MIła atmosfera, 6 euro.
2011-10-17 12:09:12 - Marta: Wybrałam sobie to miejsce jako start Camino. Dojechałam pociągiem z
Santander. Jeżeli ktoś wpadnie na podobny pomysł to radzę (stojąc tyłem do stacji kolejowej) skręcić w
prawo i dość do miejsca gdzie można przejść przez tory kolejowe, potem iść tą drogą cały czas prosto,
najlepiej zapytać miejscowych gdzie jest jakaś \"flecha\" <strzałka> lub \"concha\" <muszla>, ale wydaje
mi sie że tą drogą iść cały czas prosto a jak będzie skrzyżowanie to w prawo (ale nie jestem pewna).
Właściwie do skrzyżowania nie było żadnej żółtej strzałki.
2011-09-27 23:13:12 - Haga: W tym roku atmosfera nie była już taka przyjemna(traktowanie
pielgrzymów przez hospitaleros np.narzekanie, że chcemy wyjść o 6 rano na trasę, pilnowanie, czy
wrzuciliśmy donativo za posiłek). Za to możliwość prania i suszenia w suszarce- w sumie 8 euro, albergue- 6
euro, wspólna, ciepła kolacja, śniadanie (ale nie dla wychodzących o 6), dobre warunki sanitarne. Dużo
ciekawych miejsc do zobaczenia w pobliżu np. kościół, zamek...
2010-09-02 14:54:07 - Ziemek Socha: Ciekawie położone na wzniesieniu schronisko. Cena to wciąż 6e.
Kolacja i śniadanie za dodatkowe donativo. Niektórzy narzekają na pogryzienia przez pchły na następny
dzień, ale to plotki:D Polecam
2010-07-29 19:46:39 - Tomasz: Schronisko duże z bardzo sympatyczną atmosferą. Dla chętnych wspólna
kolacja i śniadanie za donativo. Hospitalero po kolacji dokładnie opisuje możliwość przejścia następnego
odcinka trasy, który nie wszędzie jest dobrze oznakowany.
2010-07-04 22:09:36 - michal: schronisko z przyjemna atmosfera, lozka pietrowe, wspolna kolacja,
polecam sprobowac miejscowych ryb
2009-08-28 11:00:39 - Ela: schronisko czyste ,b. mili Sofija,Luis,rudy kot.Cena 6E z wspólną kolacją i
śniadaniem.Uroczy ,nieśmiały ksiądz błogosławi i rozdaje plastikowe różańce.Sofija namówiła mnie na
wycieczkę do San Toribio de Liebana sanctuario z fragmentm z Krzyża Chrystusa cudownie położone w
Picos de Europa.Można stamtąd przemieścić się do Covadonga ,co też polecam.
2008-11-26 12:48:00 - Krysia: Schronisko okropne, brudne, omijać z daleka

Acebosa
Do Serdio: 5 km | Do Santiago de Compostela: 462 km

2013-05-01 20:12:55 - Magdalena i Antoni: Po dojściu do kościoła, rowerzyści skręcają w prawo;
pieszym polecamy iść w lewo (ładniejsza trasa, również oznaczona strzałkami).
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Do Pesues: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 457 km

nowe albergue w starej szkole; Miejsc 16; cena: donativo; kuchnia-jest; 664 10 80 03; 942 718 431
2018-10-22 20:37:34 - Kasia: Alberge municipalne - miła hospitalera, pomocna. W alberque dwa piętra,
kuchnia, dość dużo miejsca. Prysznice w nienajlepszym stanie, czasem brak ciepłej wody. Wifi.
2018-08-10 15:44:59 - Jakub: Albergue w Serdio było pełne ok 14/15. Panie miały połączą jakieś inny
dom do spania, niedaleko. Można tez spać w namiocie na dworze. 6e, bez łóżka 3e
2018-07-27 16:17:07 - Paweł: Plaga pluskiew na camino! Niestety na szlaku od Comillas także w Serdio
insekty - jak donoszą znajomi także w Buelna...po godzinie walkiz nimi uciekliśmy do namiotu -na szczęście
niosę go ze sobą...teraz tylko campingi -oby nie do samego Santiago...
2017-10-01 22:25:19 - Adam: Przyjemne schronisko, mikrofalowka, kuchenka, 5 euro.
2017-08-18 22:30:03 - Dos Alicjas: 5€, bardzo zacisznie.
2017-08-16 20:55:04 - Dominik: Byłem 3 dni po Tomku i niestety już przed 15 było pełne. Kilka osób
przyjęto na podłogę. A wszystko dlatego, że całe piętro (17 miejsc) zarezerwowała zorganizowana grupa, z
zapleczem samochodowym. Hospitalera tłumaczyła, że to normalne i że przyjmują rezerwacje. Warto więc
zadzwonić. Dobra wiadomość jest taka, że na dole jest ok. 10 dodatkowych łóżek.
2017-07-29 19:40:58 - Tomek: Jak ktoś nocuje w Serdio, koniecznie przejdźcie się dalej na wzgórze, na
którym leży wioska. Po skręcie w lewo za ostatnim domem i przejściu wśród łąk, mamy niesamowita
panoramę Los Picos del Europa z jednej i oceanu z drugiej strony.
2017-07-28 17:53:39 - Tomek: Obecnie albergue bardzo czyste, nadal 5 euro. Jest kuchenka i mikrofala,
brak czajnika. Świetne otoczenie w zacisznej wiosce, w odróżnieniu od przeludnionego turystami San
Vincente , w polecam w jak ktoś ceni spokój. Wolno się zapełnia, przed alberga spory trawnik, być może
można rozbić namiot gdyby była pełna.
2017-03-29 00:09:06 - Ania i Monika: Ablergue 5 euro, jest mikrofalówka i naczynia, ale brak kuchenki,
nie ma sklepu, jak dla nas albergue w dobrym stanie
2015-09-14 10:56:19 - Maria: Albergue płatne w barze 5 euro. Jest zaniedbane i brudne. Lodówka, cztery
prysznice, brudna kuchnia. Jedzenie w barze niesmaczne. W barze wifi.
2013-05-01 20:17:36 - Magdalena i Antoni: 09.04.2013: albergue zamknięte i nikt we wsi nie wie
dlaczego... Musieliśmy spać w hostalu Corralucu, 20 euro od osoby. Śniadanie rano, ręczniki, WiFi, obiad za
kolejne 5 euro.
2010-10-11 20:40:27 - Ania: W drugiej połowie września byliśmy jedynymi pielgrzymami, którzy się tu
zatrzymali na nocleg. 5 euro. Są elektryczne piecyki podłączanie do prądu, przy których można wysuszyć
pranie. We wsi brak sklepu, tylko bar. Klucz do wejścia do albergue leży pod ławką, która stoi przy wejściu.
Pierwszy pielgrzym może sam się obsłużyć i wejść, bo hospitalera przyjeżdża dopiero ok. 16.00.
2010-06-22 23:42:05 - Raskolnikow: Jedyne schronisko na trasie, gdzie jest osobny pokój dla
chrapiących :) Koszt 5 euro od tego roku.
2008-11-26 12:49:00 - Krysia: Schronisko rewelacyjne, niestety w miejscowości nie ma sklepu i prowiant
trzeba przynieść ze sobą, za to w barze przepyszna czekolada.

Pesues
Do Unquera: 9.8 km | Do Santiago de Compostela: 453.1 km

Unquera
Mieszk.: 800 | Do Colombres: 1 km | Do Santiago de Compostela: 443.3 km

Zwykle latem, przystosowuje się stadion sportowy jako albergue pielgrzymów, aczkolwiek zależy to od
liczby pielgrzymów i od dyżurującego przedstawiciela władzy. Konkretnie, w szkole San Román.
2017-10-01 22:30:14 - Adam: Obok mostu w Unquerze, znajduje się bazar z bardzo dobrymi owoczami dużo lepsze niż w markecie
2013-06-24 12:28:32 - Piotr Rzeszów: Dla chętnych... da się przenocować w wiatrołapie szkoły... duży
ogrodzony plac. Wystarczy tylko sprawdzić z której strony wieje wiatr i znaleźć odpowiedni wiatrołap...
Wypada tylko kulturalnie i sprawnie opuścić teren przed przyjściem dzieci... :)
2008-08-11 16:27:13 - Od Macieja: Unquera - brak albergue! Podobno jest w Colombres? W Unquera w
barze Tucan łóżko 15euro!
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Colombres
Mieszk.: 1300 | Do Buelna: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 442.3 km

1. Albergue El Cantu: 130 miejsc w 14 sypialniach w dwóch budynkach, cena: 12€ (15€ ze śniadaniem,
21€ z obiadokolacją), C. Lamadrid, tel. 985-41-20-75 / 609-32-81-10, www.elcantu.es, całoroczne, brak
kuchni, posiłki są przygotowywane, latem bywa zatłoczone, przeznaczone jest nie tylko dla pielgrzymów.
2. Polideportivo: cena: 3€, spanie na łózkach polowych lub materacach, prysznic, pieczątka i zapłata w
pobliskim barze, w barze Langosta menu za 9€, możliwość skorzystania z basenu
Jeśli w Colombres brak miejsc, a nas to spotkało to proponuje zatrzymać sie za miastem (ok 1 km - przy
drodze regionalnej) Casa Junco - 30 euro za dwójkę w dobrym standardzie. Bardzo tani i dobry bar i
restauracja w hotelu. (Marcin Warszawa, 2014-06-17)
Stolica rady miejskiej Rivadedeva. Możemy odwiedzić po lewej stronie drogi dworek Guadalupe (1905),
zbudowany przez emigranta do Ameryki Íñigo Noriega. Jest siedzibą Fundacji Archiwum Ogólnego
Emigrantów do Ameryki i Muzeum Emigracji. W poniedziałek zamknięte.
2018-08-09 20:20:39 - Michal: W albergue El Cantu sa wspolne lazienki/wc dla kobiet i mezczyzn (wg
mnie malo praktyczne rozwiazanie).
2018-07-06 13:53:34 - jerzyimonika: Sprostowanie: dojechaliśmy do Llanes.
2018-07-06 13:51:58 - jerzyimonika: Niestety wszystkie albergę zajęte, jakieś kolonie. Zmuszeni
byliśmy dojechać do Planet, mam wyrzuty sumienia
2015-07-23 16:41:30 - agata: Polideportivo niestety juz nie przyjmuje pielgrzymow. My przeszlysmy dalej
do Franca na camping Playa de la Franca. Koszt:10 euro. Na campingu maly sklep, basen
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Etap 16
Colombres - Llanes (18.5 km)

Wychodząc z Unquera wchodzimy do Asturii po przejściu rzeki Deva. Stąd, kontynuujemy na wzgórze po zboczu Canto
aż do wejścia do Colombres. Przechodzimy przez miejscowość i schodzimy do krajowej N-634. Odtąd do Pendueles
znaki jacobeas nam wskazują kolejne szlaki by ominąć szosę krajową. Od tej miejscowości, oznakowanie jacobea
pokazują jak dojść do Llanes, chociaż można iść drogą E9 do Llanes, ale jest dalej.

Buelna
Do Pendueles: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 435.2 km

2017-08-04 15:52:05 - Gabs: Albergue Santa Marina 12€, marny obiad 8€(sałatka, makaron z sosem
pomidorowym, deser), śniadanie 3€, obsługa niezbyt pomocna, robią pieniądze głównie na obcokrajowcach
a ledwo mówią po angielsku...bar zamykają wieczorem, rano nie ma możliwości iść nawet na kawę o ile nie
wykupiłeś śniadania (o czym nie uprzedza...) Restauracja naprzeciwko wygląda ładnie, ale ceny trochę
zawyżone w stosunku do jakości potraw, nie przeszkadza im pies znajomych w barze... Warto zobaczyć
jaskinię, o której nie znajdziemy informacji w albergu czy wielu przewodnikach, trzeba podążać za żółtymi
znakami Cueva Cobijeru. Warto iść szlakiem E9 zamiast drogą następnego dnia.
2015-07-21 17:37:50 - Marcin: Warunki dobre. Pokoje ładne, po 4 łóżka piętrowe, prysznic bez światła
(szok xD), ale bardzo miło. W tym roku Hospitalere była hiszpanka, mówiąca dość dobrze po angielsku, gdy
zobaczyła że w portfelu mam ostatnie 10€ spytała czy mam coś jeszcze na później, powiedziałem, że
wyplace w bankomacie w najbliższym mieście, mimo zapewnienia, że nic mi nie trzeba, uparła się, że nikt u
niej głodny nie będzie i dostałem za darmo obfite śniadanie o.O WiFi bardzo powolne,ale jest - odbiera tylko
w holu i kawałek przed wejściem.
2013-08-31 11:58:25 - Freesbee: 1 lipca 2013 r. otwarto prywatne \"Alberque de Peregrinos Santa
Marina\", którego właścicielem jest senior Bautista Corral. Hospitalerą jest polka wychowana w Niemczech i
z jej opowieści (oraz zdjęć na ścianach) wynika, że właściciel przeszedł wszystkie camino w Hiszpanii.
Nocleg 8 Euro, kolacja 5 Euro, śniadanie 3 Euro (nie ma tu sklepu więc skorzystałem z opcji kolacji). Byłem
ok.16 więc na nocleg w Pendueles nie miałem już szans (dzwoniłem się upewnić). Schroniska nie sposób nie
zauważyć gdyż jest przy samej szosie.
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Pendueles
Do Llanes: 10 km | Do Santiago de Compostela: 433.8 km

Kościół parafialny San Acisclo, pochodzenia średniowiecznego, z tego okresu, zachowała się gotycka fasada
południowa. Był oD&ntilde;awiany i powiększony w końcu XVIII wieku.
2018-07-26 21:15:46 - Paweł: 5 km dalej camping Puron -namiot 7.5€ w cenie basen ,sauna,jest sklepik i
restauracja
2018-07-26 21:11:01 - Paweł: Aves de Paso w piątki nieczynne
2018-06-24 14:13:10 - Grzesiek: Nocowałem w Aves de Paso. Niby wszystko ok, czysto, z głośniczków
leci muzyczka, gospodarz uprzejmy, cena donativo wraz z kolacją. Blisko sklepik polecany przez
poprzedników - ja też go polecam. Niemniej atmosfera w albergue trochę dziwna. Generalnie wszyscy
pielgrzymi się zintegrowali każdy rozmawiał z kim chciał, jednak w pewnym momencie Javier zaczął
przepytywać każdego z powodów pielgrzymowania i zrobiło się drętwo, bo w większości ludzie nie chcą
publicznie o tym mówić.
2018-05-15 14:18:11 - Jedrzej: Polecam Alberque Casa Flor u małżeństwa z Meksyku. Bardzo przyjemne,
czysta łazienka. Cena ok. 16EUR za nocleg i obiad własnoręcznie robiony przez gospodarzy.
2018-04-18 19:12:05 - Wspinka: Uwaga na znaki!!!!!! W pewnym momencie, za sklepem spożywczym
(świetnie wyposażony, można kupić też gotowe kanapki z wybraną przez siebie wędlin i serem za 2 euro)
pojawiają się znaki szlaku E9(biało czerwone paski), który idzie wzdłuż 2ybrzeza pięknym terenem, :) od
pendueles aż po Andriej nie idzie się po asfalcie tylko po szutrowych drogach, mija pastwiska, super punkty
widokowe. Z Andrien do llanes już idzie się asfaltem. Odległość z la franca ( albergue prywatne u przemiła
ej Panią 15 euro że sniadaniem-, 3 tosty, dżem, kawa) do Albergue w Poo łącznie 27,3 km
2017-09-04 22:40:33 - Jasio: Nocowałem w Aves de Paso 10 sierpnia br. i wówczas schronisko jak
najbardziej działało. Javier nadal jest super, nadal jest kolacja i nadal jest donativo. Nie rozglądałem się za
bardzo, ale w Pendueles są też dwie-trzy inne alternatywy - ale sam hospitalero twierdził, że miejsc
noclegowych jest zdecydowanie zbyt mało, przynajmniej w szczycie sezonu.
2017-08-18 22:39:46 - Dos Alicjas: Polecane Aves de Paso było zamknięte (może ze względu na święto,
ale może już na stałe). Nocowałyśmy w Casa Flora - 12€, ale nie polecamy. Średnia prywatność, nawet w
łazience. Nie można jeść, kłaść się na łóżku bez prysznica (brak krzeseł), bez świeżej pościeli, choć w miarę
czysto. Hospitalero sprzedał nam po 1€ średnio świeżą bagietkę i wodę, bo twierdził, że sklep jest
zamknięty, mimo że wcale nie był...
2014-09-14 19:27:27 - Niezgódka: Pomimo tego, że do albergii przyszliśmy o 14:05 (albergue czynne od
14) i pomimo tego, że przed nami przyszły jedynie 4 osoby, odmówiono nam noclegu i odesłano nas do
hotelu (25E za pokój 2-os.). Wynikało to z tego, że łóżka w alberdze zostały wcześniej zarezerwowane
telefonicznie.
2014-08-19 09:15:19 - asia ef.: super prywatne albergue, donativo, wspolna kolacja i sniadanie, warunki
super, internet, super lazienka, pani pierze ubrania, muzyka na pobudke (polecam rock), na sam koniec
hospitalero robia sobie ze wszyystkimi zdjecia
2013-10-15 00:44:47 - Gośka i Michał: Fantastyczne! Donativo- aż głupio mało zostawic. Pyszna
kolacja+wino. Śniadanie hiszpańskie. Hospitalero umawia się z pielgrzymami, o której godzinie włączyc
rano muzykę. Wifi, drewniane podłogi i kamienne ściany świeżo wyremontowane. Gorąco polecamy
2013-07-27 18:03:20 - Kajetan: Potwierdzam. Schronisko jest fantastyczne!
2013-05-30 20:33:08 - maciek: A, no i czynne jest od 1 lutego do 30 listopada, miejsc 20, email:
cjsaez@terra.es., tel.: +34 617 160 810 Albergue de peregrinos, nazywa się Aves de Paso, hospitalero to
Javier Saez.
2013-05-30 19:42:26 - maciek: zapomniałem dodać, że w pokojach słychać dyskretną i przyjemną
muzykę i że albergue otwarte jest od godz. 14:00. A wychodząc z Pendueles mamy kiepskie oznakowanie,
więc trzeba być uważnym.
2013-05-28 08:58:37 - maciek: w Pendueles od lutego 2013 jest nowiutkie albergue, najlepsze na całym
Camino Norte, świeżutkie, pachnące, lśniące nowością, a łazienka jak w dobrym hotelu z sympatycznym,
mieszkającym w nim właścicielem, który gotuje dla wszystkich kolację, przygotowuje śniadanie, a po
południu zbiera od peregrinos brudne ciuchy, które potem pierze w pralce, wszystko za donativo - z
czystym sumieniem zostawiłem tam największe moje donativo. w miejscowości jest sklepik, bar. miejsc w
alberdze sporo. W sam na nocleg po etapie San Vicente - Penduelos, nietrudnym i o rozsądnej długości.
POLECAM WAM BARDZO!
2013-05-01 20:31:27 - Magdalena i Antoni: Za miejscowością Andrin i wejściu pod górę, można iść
wzdłuż pola golfowego (długa i trudna trasa) lub zejść szosą do Cue. Opcja druga polecana wszystkim
zmęczonym.
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2013-05-01 20:23:58 - Magdalena i Antoni: W Pendueles zaczyna się droga nadmorska, dość trudna,
ale obfitująca w piękne widoki i bufóny (ang. blowholes). Alternatywą jest ruchliwa szosa.
2013-03-31 06:06:59 - Sławomir Kyllyan Marusiński: jest alberque.
http://www.facebook.com/albergueavesdepaso.pendueles

Llanes
Mieszk.: 13000 | Do Poo: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 423.8 km

Brak albergue dla pielgrzymów. Inne możliwości noclegu: 1. Albergue młodzieżowe Llanes; Adres: Calle
Celso Amieva, 7, Miejsc: 80; brak kuchni;(+34) 985 400 770 2. Albergue prywatne Camping Palacio de
Gara&ntilde;a; Miejsc: 104; (+34) 985 410 075, http://www.campingpalacio.com, 3. Albergue prywatne La
Estación; Antigua Estación de Feve. Miejsc: 52; (+34) 985 401 458, http://www.escueladenaturaleza.com 4.
Albergue prywatne La Portilla Miejsc 100/48 (recepcja hotelu Alonso) - cena 30€, złe warunki
Llanes było jednym z najbardziej kwitnących miast nadmorskiego asturiano. Warto zobaczyć: mury
romańskie z XIII wieku i zachowane w przeważającej części. W ich części północnej pozostała wieża zamku,
dziś biuro turystyczny i kościół parafialny gotycki Santa María. Ratusz zaczęto budować w połowie XII wieku,
z tej epoki zachowało się wewnątrz kilka kapiteli romańskich i okno germianda w zachodniej fasadzie.
Kaplica la Magdalena (w. XIII) i Plac Santa Ana, z zachwycającymi średniowiecznym proporcjami, na
przykład dwa romańskie okna domu markizów Gasta&ntilde;aga. W porcie rybackim wyróżnia się Cubos de
la Memoria, baskijskiego artysty Agustín Ibarrola kolorowe bloki betonowe.
Jeśli przyszliśmy oficjalną trasą (szosą) napotkamy na wysokości Jorcada przed wejściem do Llanes kaplicę
Santo Cristo del Camino. Odbudowana, której pochodzenie sięga XVI wieku. Stąd mamy jeden z najlepszych
widoków na miejscowość i jego wybrzeże.
Extramuros zachowane pozostałości jednego z pomieszczeń dla gości jacobeas, San Roque. Zawierają akta
stu osób przyjętych w XVIII wieku, jak również informacje o śmierci dwudziestu z nich z przemęczenia lub
różnych chorób.http://www.ayuntamientodelllanes.com
2021-10-13 19:43:38 - Kuba: Albergue Las Palmeras w Celorio, nieczynna w październiku
2018-08-10 17:29:15 - Michal: Z albergues jest jeszcze Casona del Peregrino przy ulicy Colegio la
Encarnacion 3. W piatek o 13 w La Estacion nie bylo juz miejsc, ponoc efekt weekendu, albergue Juventudes
nawet w przewodnikach jest odradzane, a tu znalazlo sie kilka, ale do 14 musialem czekac w niepewnosci.
Miejsce calkiem klimatyczne w starym budynku, sniadanie od 8, ale daja zestawy 'piknikowe' dla
wychodzacych wczesniej, w cene wliczona jest usluga prania. Przy wejsciu do Llanes sa jeszcze 3 inne
albergui, przybywajacym pozniej w goracym okresie radze pytac od razu.
2017-07-29 13:38:30 - MartiMoni: Ale za to blisko jest plaza i market Dia :)
2017-07-29 13:37:13 - MartiMoni: W rzeczywistości etap ma ok. 22km. Byłyśmy w alberge kolo stacji,
wszystko zajete z powodu wycieczki, gdyby byly wolne miejsca to 20€ od osoby. Caly czas kierujac sie za
strzalkami bedzie zaraz za stacja znak na alberge juvenil, 12€, po 3 lozka pietrowe na jeden maleńki pokoik.
Brak kuchni, czajnika, czegokolwiek. Dodatkowo pokój przy samej kuchni dla wycieczek, bylo glosno i
smierdzialo smazona ryba
2017-07-13 15:57:23 - Kasia: Jesli ktoś właściwie w połowie Camino potrzebuje chwili spokoju to polecam
nową albergę Las Palmeras w Celorio. Cena co prawda 15€ ale mam pojedynczy (!) pokój. To prawie jak
hotel
2016-04-14 15:38:31 - S.: W albergue przy stacji nie było miejsc za to albergue młodzieżowe bylo puste,
tańsze i dużo ładniejsze/
2015-09-14 10:58:08 - Maria: W La estacion nocleg 16 euro, za 2,5 euro porządne śniadanie - kawa
herbata tosty sok croissant.
2014-06-27 20:12:57 - Gosia: Spałam 2 noce w La Estacion - dostałam pokój 4 osobowy z łazienką za 10
euro + śniadanie za 3 euro (grzanka z dżemem + kawa i sok). Było czysto i przyjemnie. Jest bezpłatne wifi,
pralka za 3 euro, suszarka za 2 euro - polecam zrobić pranie. Jak dla mnie bardzo ok.
2013-05-30 19:44:01 - maciek: Wychodząc z Llanes mamy supermarket ALIMERKA, przy głównej drodze
przy trasie Camino.
2013-05-01 20:28:30 - Magdalena i Antoni: 10.04.2013: w La Estacion trafił się pokój dla nas dwojga.
Jak na warunki, 12 euro to rozbój. Polecamy za to bar Picos de Europa przy ulicy Manuel Romano - za 10
euro świetne menu dnia i kapitalna atmosfera.
2011-09-27 23:20:14 - Haga: Spałam w lipcu w La Estacion- 14 euro! Nie polecam- dość ponuro, brudno
w łazienkach. Jedna mikrofalówka i kuchenka z 2 płytami, trochę naczyń. Jest świetlica, w której można
usiąść i zjeść, bo w pokojach obskurnie.Dostęp do internetu gratis. Blisko sklepy.
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2011-09-13 10:21:39 - Grażyna: Można zarezerować miejsce w schronisku La-Estacion obok dworca
dzwoniąc na podany telefon!
2011-09-13 10:19:44 - Grażyna: w sierpniu 2011. Zgodnie z radą hospitalera w Colombres w Pendueles
skręciliśmy ze znaków Canino na E - 9, znaki biało - czerwone, wzdłuż wybrzeża. Może dłużej ale
przepięknie aż do LLanes. Nawet to długie obejście miasta nagle szybko sprowadza do centrum Llanes.
2011-09-07 13:34:24 - Emilia: w sierpniu 2011: w LLanes bardzo trudno było zalapać sie na nocleg, trasa
z Pendueles do LLanes w przebudowie, praktycznie nie ma strzałek, tylko idzie się szlakiem E-9, który jest
piękny, ale dłuższy o kilka kilometrów. Tuż przed LLanes jest miejsce, z którego widać panoramę tego
miasta. Jeżeli jest się zmęczonym, zdecydowanie lepiej wybrać później szosę, ponieważ E-9 prowadzi
zupełnie naokoło.
2010-12-13 14:34:48 - Artur Kraków: Jakieś pół godziny drogi od LLanes jest albergue w Poo.
Wybierając się tam polecałbym zjeść posiłek w LLanes, bo przy niskiej frekwencji w albergue hospitalero nie
robi (oczywiście płatnej) kolacji, ale odsyła gości do nie najtańszej restauracji w Poo.
2010-10-11 20:45:07 - Ania: W drugiej połowie wrześnie albergue koło stacji kolejowej Renfe to jedyne
czynne schronisko w tym mieście. Niemcy, którzy poszli najpierw na drugi koniec miasta do innego
albergue zastali tam zamknięte drzwi i musieli się wracać do stacji. Cena dla pielgrzymów 10 euro, mimo że
oficjalne ceny dla pozostałych gości są wyższe. Jest kuchnia z mikrofalówką i opiekaczem na bagietki.
Pralka za opłatą. Niedaleko schroniska (wychodząc - w prawo i cały czas prosto) 2 markety.
2008-08-12 10:37:06 - Od Macieja: LLanes - albergue prywatne przy stacji RENFE - 10euro jest najbliżej
centrum, latem przepełnione o 14-tej ostatnie łóżko!
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Etap 17
Llanes - Ribadesella (27.2 km)

Wychodzimy na główną szosę AS-263, w kierunku Ribadesella. W miejscowości Poo jest bałagan z żółtymi strzałkami,
przez to co radzę trzymać się wskazań na Hotel Villa-Miramar, obok którego przebiega szlak jacobea. Z Poo
wychodzimy na szosę a potem szlakiem do Celorio. Gdy miniemy klasztor Celorio, wchodzimy w strefę plaż by wyjść
na szosę, która nas prowadzi do Barro. Kontynuujemy dalej różnymi ścieżkami i dróżkami, które nas doprowadzą do
miejscowości Niembro, a później do Naves. Stąd, kontynuujemy drogą, dawna trasa szlaku Llanes – Ribadesella.
Przechodzimy przez miejscowości Villahormes, Nueva, Pineres Pría i Cuerres aby zbliżyć się do Ribadesella. Albergue
dla pielgrzymów San Esteban napotkamy nieco dalej za Ribadesella, za łagodnym wzniesieniem (km 32,8). Uwaga:
albergue jest oddalone od miasta i nie ma tam nawet baru, dlatego trzeba będzie się zaopatrzyć w Ribadesella, jeśli
chcemy tam nocować.

Poo
Mieszk.: 160 | Do Celorio: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 421.3 km

Albergue turystyczny Llanes Playa de Poo: 1,5 km za Llanes i 200m od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe z
łazienką w pokoju. Pokoje 4-osobowe są obszerne z dużą szafą wbudowaną w ścianę. Pokój 8 osobowy jest
bardzo przestronny i pośrodku ma stół i krzesła. Posiada dostęp do Internetu płatny i wifi bezpłatne. Nie
dysponuje z kuchnią. Można rezerwować. Cena: Rabat 2 € dla pielgrzyma. Pytać o cenę. Miejsc: 21, Telefon:
(+34) 985 403 181 Email: ivangv@alberguesasturianos.com, http://www.alberguellanes.com
2018-04-18 18:58:30 - Wspinka: W Poo jest jedno jedyne Alberque-Albergue prywatne Llanes Playa de
Poo: 1,5 km za Llanes i 200m od plaży. wifi bezpłatne. Jest kuchnia do dyspozycji. Nocleg 17,5 lub, 18 euro
w zależności od tego czy 4osobowy czy 8osobowy pokój. Możliwość zamówienia śniadania za 7 euro (godz
8), obiadu 9 euro(godzina 20), w pakiecie za 15euro. W miasteczku jest bar ale nie podają jedzenia w godz
16-20:30 i sklep ale otwarty dopiero od 18-19. Właściciel hostelu świetnie mówi po angielsku, jest pomocny.
Na plaży jest mała restauracja w której można napić się i coś zjeść nawet gdy w mieście jest wszystko
zamknięte, Telefon: (+34) 985 403 181 Email: ivangv@alberguesasturianos.com,
2015-09-25 21:18:10 - Tomek: Polecam Albergue Casa de peregrinos 'la cambarina', która znajduje się
pod koniec wioski (ale drogowskazy na nią będą niemal od początku Poo) . 12 euro, małe 3 osobowe pokoje,
kuchnia, dobre WiFi, czysto, miła hospitalera.
2015-09-25 21:17:42 - Tomek: Polecam Albergue Casa de peregrinos 'la cambarina', która znajduje się
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pod koniec wioski (ale drogowskazy na nią będą niemal od początku Poo) . 12 euro, małe 3 osobowe pokoje,
kuchnia, dobre WiFi, czysto, miła hospitalera.
2015-09-25 21:17:12 - Tomek: Polecam Albergue Casa de peregrinos 'la cambarina', która znajduje się
pod koniec wioski (ale drogowskazy na nią będą niemal od początku Poo) . 12 euro, małe 3 osobowe pokoje,
kuchnia, dobre WiFi, czysto, miła hospitalera.
2011-10-17 12:31:18 - Marta: Alberge za 9.9 euro w Poo, troche ukryte, trzeba gdzieś kolo baru skręcić
w taki wąski korytarz i iść do końca i potem chyba skręcić w prawo... na przeciwko stadlina koni, niedaleko
plaża, sklepy są trochę dalej, ale w llanes można sobie zrobić zakupy w marketach, spałam sama z
koleżanką w 3-osobowym pokoju, miałyśmy widok na góry ;D cudowne miejsce, ale nie polecam imprez do
późna z pielgrzymami i picia wina z Hiszpanami bo następnego dnia będzie kiepsko chodzić ;P jest gitara na
której można sobie pograć, mikrofalówka i naczynia których później nie trzeba zmywać, bo hospitalero się
tym zajmie :D bardzo fajny klimat :)
2011-09-07 13:35:37 - Emilia: Albergue prywatne - completo o 10 rano, ponieważ można rezerwować
miejsca..
2010-09-02 14:57:39 - Ziemek Socha: Albergue prywatne (nie pamiętam ile, ale ponad 10e) w domu
członków zespołu muzycznego. Gitara klasyczna dostapna dla pielgrzymów. Ładny widok z funkcjonalnego
ogrodu na elementy Picos de Europa. Hospitalierzy są niesłowni. Nie robią - dodatkowoopłacanych - kolacji i
śniadań. Jednak dom - mimo, że ukryty koło plaży - to godny polecenia.
2010-07-29 19:40:56 - Tomasz: Niestety, w lecie (chyba od lipca) ceny znacznie wzrastają. Dla
pielgrzymów z 7,50 robi się 12,50
2010-06-22 23:44:04 - Raskolnikow: Poza wakacjami jest taniej. Ja w maju płaciłem 7,5 euro.
Dodatkowo jeśli następny nocleg będziesz miał w Ribadesella zapłacisz 2 euro mniej. Nie ma internetu tylko wifi
2008-08-12 13:44:28 - Od Łukasza: Poo - albergue privato 11,90E

Celorio
Mieszk.: 460 | Do Barro: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 419.2 km

Możliwość noclegu w Albergue La Casona Celorio - hotel with special prizes for pilgrims, co znaczy
10€ (Łukasz, 2008-08-12), od pierwszej plaży w głąb miasteczka (kuba, 2011-06-15).
Do tej miejscowości przybywamy tuż z plaży, na wysokości klasztoru San Salvador (założony w 1107r.). Na
pierwotnym planie romańskim zachowała się wieża i wewnętrzna fasada ponieważ, jak widać, nowy gmach
klasztorny jest dużo późniejszy, zbudowany w XVIII wieku. Ten klasztor osiągnął swoją świetność w XVII
wieku. Miał pomieszczenia dla pielgrzymów otwarte od 1198 roku. W nich dawał pielgrzymom tradycyjną
gościnność klasztorną z nakazu benedictina.
2018-06-24 14:16:34 - Grzesiek: Piękna plaża
2017-08-16 20:57:21 - Dominik: 2 hotele + albergue z pokojami 2-osobowymi. 15 euro za osobę. Na
miejscu bar, ale nie polecam - przepłacone.
2017-03-29 00:25:39 - Ania i Monika: Albergue są prywatne i drogie, na słupach rozwieszone są
reklamy albergue za 12euro a tak naprawdę koszt wynosił 20 euro lub wiecej (sierpień 2016) My poszłyśmy
dalej. Za miejscowością nie ma albergue przez 14km, dopiero w Pineres de Pria.

Barro
Mieszk.: 300 | Do Niembro: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 417.3 km

Kościół Nuestra Señora de las Dolores, neoklasyczny z wieku XVIII, lecz nie dla samej w sobie budowli, lecz
dla spektakularnego jego otoczenia, Budynek postawiony na półwyspie na wydmach, które zalewane są
podczas przypływu.

Niembro
Do Naves: 4 km | Do Santiago de Compostela: 416.4 km
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2018-10-22 20:54:46 - Kasia: Uwaga jeśli za Niembro przypadkowo znajdziecie się w miejscowości
Posada, to znaczy że coś poszło nie tak i pomyliliscie szlak. Pomimo tego, że w wiosce widnieją żółte
strzałki, które koniec końców malownicza trasą leśną wyprowadza was do normalnego szlaku, to jest to
dłuższa wersja. Z tą opcją nadrabiamy jakieś 3km kręcąc się po wiosce. :)

Naves
Do Nueva: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 412.4 km

2018-05-25 13:51:02 - Jedrzej: Zaraz za Naves jest prywatne Albergue w Villahormes. Warunki dość
dobre, 10EUR nocleg. Na miejscu jest też mały bar, ale ceny trochę wysokie. Kościół w Villahormes to
kaplica, gdzie w sobotę o 18.00 są msze. Zaledwie 2 minuty od Albergue.

Nueva
Do Pineres de Pria: 2 km | Do Santiago de Compostela: 408.8 km

Klasztor San Antolín Bedón (w XII -XIII) znajduje obok plaży, przy ujściu Bedón. Z dawnego klasztoru
pozostaje dziś tylko jego kościół, świątynia późnoromańska (wiek XII). Reszta budynków jest z w. XVIII.
2013-05-01 20:33:34 - Magdalena i Antoni: 11.04.2013: w Nueva sklep naprzeciwko kościoła otwarty
od 16:30, pozostałe od 17. Jeśli planujemy nocleg w Pineres, to dobra okazja na zakupy.
2011-09-07 13:42:19 - Emilia: sierpień 2011: nowe prywatne albergue \"Casa Principado\" dla
pielgrzymów, 12,50 euro, 15 euro ze śniadaniem (tosty z dżemem i kawa), na nasza prośbę gospodyni za
darmo wyprała nam ubrania w pralce! W Pensjonacie przy wejściu do miejscowości warto spytać o miejsce
dla pielgrzyma, za 15 E oferują nocleg w przerobionym na jednoosobowy pokój Orio!
2008-08-26 22:22:38 - andrzej: przy wejściu do miejscowości widziałem pensjonat z wywieszką "dla
pielgrzymów zniżka". Niestety, nie zanotowałem konkretnych danych...

Pineres de Pria
Do Cuerres: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 406.8 km

Albergue San Rafael; Miejsc 10; jest kuchnia; donativo; ot. 16-22; brak sklepów i barów
2018-07-30 21:51:28 - Paweł: Albergue Rectoral przy kościele San Pedro doskonaĺe.Jest wszystko,czego
potrzebuje pielgrzym-duża,w peĺni wyposażona kuchnia piec,mikrofala,czajnik,lodówki,wszystkie utensylianawet kawiarki i toster :-)czysto,w łazienkach mydło i pĺyn do kąpieli,woda kolońska!Świerzo uprana pościel
na materacach ze skaju pod którymi rozsypany proszek p/insektom-na tej trasie w tym roku to
konieczność.Manuel przesympatyczny hospitalero-ciszavi spokój i piękne widoki.Po deszczu lepiej wchodzić
na górę asfaltem,a nie za czarną strzałką która prowadzi przez podmokłą łąkę-Polecam z całego serca to
schronisko!
2018-07-08 13:35:30 - jerzyimonika: Nocowaliśmy w alberdze przy kościele. Z Manuelem gadaliśmy
przez translatora, przesympatyczny gość. Alberga zarąbista, widok z okna na Picos de europa a z drugiej
strony widać ocean. I święty spokój. Nam bardzo odpowiadała.
2017-08-04 17:43:00 - Gabs: Powiedziano nam, że albergue San Rafael jest zamknięte i doradzono
albergue przy kościele. 5€ +1€ za pościel jednorazowa, której akurat zabrakło..? Fajnie zrobione prysznice,
ciepła woda, wyposażona kuchnia, lodówka, automat sprzedający piwo, soki, i słodycze. To prawda,
przydałoby się generalne sprzątanie, ale łazienki i kuchnia były czyste. Pralka i suszarka 3€ każda, miejsce
do prania ręcznego i rozwieszenia prania. Makaron i sos pomidorowy do zakupienia u hospitaliero. Piękne
widoki z okna!
2017-03-29 00:32:53 - Ania i Monika: Pani Rosa cudowna kobieta! Przyszłysmy koło 22, jej albergue
było pełne, więc odesłała nas do albergue koło kościoła na wzgórzu, 5 euro. miło i radośnie
2015-08-22 13:58:06 - AniaZ: Albergue przy kościele, do której pani Rosa odsyła pielgrzymów, jka jej
zabraknie miejsca delikatnie mówiąc jest brudne. Ale oferuje jednorazową pościel, co może dodac odwagi:)
Za to hospitallero przeuroczy. 1,5 km od albergue bardzo przyjemna restauracja z pysznym jedzeniem
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2015-07-23 16:48:25 - agata: Albergue Rosy: Bardzo sympatyczna pani, ktora wylapala nas juz w drodze,
pytajac czy idziemy do albergue. We dwie dostalysmy do dyspozycji maly domek. Na dole w pelni
wyposazona kuchnia, lazienka, na pietrze materace. W kuchni do naszej dyspozycji pyszne ciasteczka,
kawa, herbata, mleko. Pierwsza rzecza, o ktora poprosila hospitalera byly nasze brudne ubrania, ktore nam
wyprala, wysuszyla i odniosla zlozone w kosteczke. Spytana o cene, odpowiedziala pytaniem, czy moze byc
10 euro od osoby, po czym od razu sie poprawila, mowiac, ze wezmie od nas tylko po 5 euro. Za takie
warunki chcialysmy dac wiecej, ale nie przyjela
2013-06-24 12:34:43 - Piotr Rzeszów: Do albergue w Pineras dotarliśmy po 23, na nasze szczęście
albergue była już zapełniona, więc Pani z wyraźnym bólem serca zaproponowała nam nocleg w pralniosuszarni, dorzucając nam jeszcze ciasteczka, mleko i piwko. W prawdzie bardzo mało miejsca, które
dodatkowo musieliśmy dzielić z myszkami, ale i tak jesteśmy baaardzo wdzięczni tym bardziej, że nie
chciała zapłaty:).
2013-05-01 20:35:35 - Magdalena i Antoni: 11.04.2013: albergue Rosy składa się z kilku domków. My
spaliśmy za 10 euro, w cenie jest pranie i suszenie wszystkich ciuchów! Jest kuchnia z wyposażeniem i
grzyb w łazience.
2011-09-27 23:26:27 - Haga: W lipcu w albergue Rosy był komplet, więc naszej 5 osobowej grupie
udostępniła stary dom na wzgórzu, przystosowany do przyjmowania pielgrzymów ok. 30 miejsc, cena 5
euro. CUDOWNE miejsce- cisza, spokój, piękne widoki. Duża kuchnia z naczyniami, skromne warunki
sanitarne, ale w sumie ok. Niezapomniany klimat tego miejsca, niezapomniany nocleg!!! Sama Rosa jest
bardzo sympatyczną osobą, poratowała nas pieczywem, gdyż sklepu tam nie ma:))) Polecam!
2008-08-26 22:21:01 - andrzej: albergue municypalne nie działa od paru lat!. W zamian jest małe
albergue prywatne, kawałek dalej, przy szosie. 4 miejsca (z możliwością negocjacji - np. dodatkowa osoba
na podłodze). 10euro. Kuchnia, łazienka. Można próbować rezerwacji: Rosa, tel. (0034) 609 861 373

Cuerres
Mieszk.: 300 | Do Toriello: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 403 km

Casa Belen: 8 miejsc, donativo, dojście oznakowane w miejscowości, otwarte od maja do października,
kucnia, pralnia, wspólny posiłek i modlitwa, prowadzone przez parę Niemców Brigittę i Manfreda, bardzo
gościnna atmosfera; warunki rewelacyjne, wszystko nowe, pani robi pranie, wspolna kolacja (danie
obiadowe + wino + woda + soki), wi-fi, oddzielna kuchnia z pełnym wposazeniem, pełna lodówką i szafkami
:), kazdym sam robi sobie sniadanie, w ogrodzie kapliczka - wpolna wieczorna modlitwa w duchu Taize,
donativo, na prawde polecam, jeden z lepszych noclegów na trasie! (asia ef., 2014-08-19)
Możliwość noclegu w hostalach: Hotel Rural Aldea del Trasgu (11 miejsc, tel. 985-86-15-04, cena
od 50€), Casa Rural La Bahúa (7 miejsc, tel. 639-69-26-80)
W miasteczku wyróżnia się kościół i źródło dla pielgrzymów z XV wieku, które gasiło pragnienie pielgrzymów
przez tak wiele wieków. Nie jest na trasie camino, trzeba wejść do centrum miejscowości.
2018-08-12 15:07:57 - Jakub: Casa Belen zamnkiete. Nikt nie otwiera, siedziałem tam od 12 do 15:10
2018-08-12 12:34:19 - Jakub: Reposo del Andayon pełne o 12:33, wszystko porezerwowane od kilku dni.
Najbliższy nocleg 7km dalej
2018-04-28 21:16:00 - Mariusz: Reposo de Andayón - jedno z najlepszych miejsc na nocleg na całym
Norte. Nieliczne z ogrzewanych miejsc (a w kwietniu było to istotne). Wspólna kolacja z opowieściami i
śniadanie.
2017-10-01 22:41:34 - Adam: Reposo del Andayon - piękny dom z tarasem, na zewnątrz miejsce do
prania i suszenia prania, rownuez elektryczna suszarka, bardzo miła i przyjazna hospitalera, 3 posiłków
kolacja i pyszne śniadanie. Obok znajduje się płatny hotel (http://www.reposodelandayon.com/), ale dla
pielgrzymów nocleg e dzileonym pokoju donativo.
2017-07-29 17:53:31 - MartiMoni: Cudowni gospodarze! Jest tu wszystko od kuchenki, poprzez ekspres
do kawy, az do zimnego piwa w lodowce. Cudowna atmosfera, przepiekna kapliczka, w ktorej jest polskie
Pismo Swiete i spiewy po wspolnej kolacji. Domek znajduje sie przy samym szlaku, przy kraniku jest nawet
znak na Casa Belen-80m. Otwarte od 15. Pol godziny drogi do malej plazy, donativo
2015-09-14 11:00:54 - Maria: Nocleg u Brigitte i Manfreda konieczny. Serdeczni, otwarci. Jeśli nie ma ich
w domu, poczekać na ławce, przyjadą (duży czerwony samochód). "Bo byłem głodny, a daliście mi jesć, Bo
byłem spragniony, a dalście mi pić, Bo byłem przbyszem, a przyjęliście mnie." - to się tam spełnia.
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Toriello
Do Ribadesella: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 401.7 km

Ribadesella
Mieszk.: 6200 | Do San Esteban: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 396.6 km

1. Albergue młodziezowe Roberto Frasinelli; Miejsc:50; 12,50€ poniżej 30lat, starsi 14€; otwarte 8-00.00;
bary i sklepy są. 2. Albergue San Esteban de Leces; 24 miejsca , 4€, otwarte 18-22 (otwiera Dolores
mieszka w pobliżu), brak barów i sklepów 5km za Ribadesella.
Miasteczko rybackie, przy ujściu rzeki Sella, która dzieli ją na dwie strefy: wschodnią, z historyczną
starówką i ulicami centralnymi Gran Vía y Comercio. Zachodnia jest bardziej nowa, w szczególności
przestronne strefy domków jednorodzinnych. Starówka jest dobrze zachowana. Poleca sie zwiedzić
pierwotną świątynię parafialną i różne pałace jak np. renesansowy Cutre, z XVI wieku, dziś Ratusz miasta,
przebudowany wewnątrz lecz zachowujący swoją fasadę. Na wypadek gdy wybieramy nocleg w tej
miejscowość, a nie w San Esteban, będziemy mieć czas zwiedzić kaplicę dziewicy Guía, w starej części
miejscowości, na skałach nadmorskich i z pięknym widokiem. W części zachodniej miasteczka, w pobliżu
chociaż nie na pieszej trasie camino, napotykamy jaskinię Tito Bustillo, z pozostałościami osadów z paleolitu
i malowidłami naskalnymi, fantastyczne stalaktyty.
Z tej miejscowości odchodzi droga wewnętrzna do Oviedo, która wyprowadza w kierunku południowym by
ominąć trudne przejście przez Sella.
2018-08-14 22:19:53 - Michal: Albergue Frasinelli zmienilo profil i w trakcie mojego pobytu w Hiszpanii
bylo w calosci zajete przez szkolke surfingowa i nie mialo wolnych miejsc - sam tego nie weryfikowalem, ale
dowiedzialem sie z komentarzy na forach hiszpanskich, od menadzera w Casonie del Peregrino w Llanes i
od pielgrzymow spotkanych w San Esteban. Przykra sprawa, dlugi etap z niska dostepnoscia miejsc
noclegowych.
2018-06-24 14:24:08 - Grzesiek: Alberg młodzieżowy to aktualnie 21e +3,5e za kartę członkowską. Dla
mnie za dużo jak za schronisko. Miałem dotrzeć do San Esteban, ale wcześniej trafiłem na pusty Camping
Playa Sauces in Ribadesella Carr. de San Pedro, s/n. Cena za domek 15e - byłem w nim sam. Na Kempie był
bar w którym była tylko właścicielka. Zrobiła kolację za free oraz drinki z Sangrii . Nie daleko jest sklep
Almerika, a w domkach nimi kuchnia, więc jak ktoś lubi gotować, to tanim kosztem może się posilić
2017-09-20 22:18:54 - Barbara: Ssn Esteban to bardzo przyjazna Alberga. Polecsm. Mimo, że mowię jako
jedyna tylko po polsku nie czuję sie obco. Jestem serdecxnie przujeta przez hospodynie i gości☺
2013-05-30 19:45:50 - maciek: rzeczywiście warto pójść do San Esteban, bo to króciutki odcinek (3,5km)
i bardzo łatwe podejście, w ogóle się tego nie czuje.
2010-12-13 14:52:42 - Artur Kraków: Posiadając jeszcze jakąś rezerwę sił warto chyba jednak dotrzeć
dalej, do San Esteban - tak robią Hiszpanie. Oszczędzamy 10 euro, następny etap jest dzięki temu o 4.2 km
krótszy, a jeśli chcemy nazajutrz dotrzeć aż do Sebrayo - zwiększamy szansę na łóżko w tamtejszej
malutkiej albergue, idąc ponad godzinę przed tymi którzy wybrali nocleg w Ribadesella
2010-10-11 20:51:30 - Ania: Albergue młodzieżowe położone przy samej plaży. Pokoje 4-osobowe, 14,50
euro. Nie ma kuchni i nie wolno niczego pichcić. Jest tylko sala telewizja z paroma stołami i krzesłami. Brak
pralki. Zamykane bodajże o 23.00. W pokojach brak stołu i krzeseł, tylko łóżka piętrowe i szafa. Za to
piękny widok na ocean ;) W pobliżu bar, kawiarnia.
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Lista miast
Miasto

Odl. Do celu
(km) (km)

Irun
Fuenterrabia /
Hondarribia

818.4
2.2

816.2

15.8

800.4

0.2

800.2

7

793.2

2.3

790.9

10.2

780.7

Zarautz

6.8

773.9

Getaria

4.2

769.7

Askizu

2.2

767.5

Zumaia

3.1

764.4

Elorriaga

3.6

760.8

Itziar

5.2

755.6

Deba

3

752.6

Aparain

1.8

750.8

Olatz

5.4

745.4

Armoate

1.9

743.5

Marquina-Xemein

13

730.5

3

727.5

1.2

726.3

2

724.3

Gerikaitz-Munitibar

0.3

724

Zarra

5.2

718.8

2

716.8

11.1

705.7

2.9

702.8

Pasaia de San Juan
Pasaia de San Pedro
San Sebastian /
Donostia
Igledo
Orio

Iruzubieta
Bolibar
Cenarruza/Ziortza

Elexalde-Arratzu
Gernika-lumo
Gerekiz
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Goikolexalde

8.8

694

Larrabechu

5.3

688.7

Santa Maria de Lezama

2.4

686.3

Zamudio

3.3

683

Bilbao

7

676

Puente del Diablo

3

673

Barakaldo

7.7

665.3

Sestao

5.8

659.5

Portugalete

1.8

657.7

12.8

644.9

Muskiz / Pobena

1

643.9

Covaron

3

640.9

Onton

5.9

635

Baltezana

0.9

634.1

5

629.1

Santullan

3.1

626

Semano

2.8

623.2

Castro Urdiales

3.9

619.3

4

615.3

Islares

6.1

609.2

El Pontaron

0.8

608.4

7

601.4

Liendo

7.1

594.3

Tarrueza

5.1

589.2

Laredo

5.9

583.3

4

579.3

2.5

576.8

Cicero

3

573.8

Gama

3.6

570.2

Escalante

2.2

568

Playa de la Arena

Otanes

Allendelagua

La Magdalena (za El
Pontaron)

Colindres
Treto
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Noja

7.9

560.1

6

554.1

Bareyo

3.5

550.6

Guemes

4.5

546.1

Linderrio

3.5

542.6

Galizano

0.9

541.7

Latas

4

537.7

Somo

2

535.7

Santander

4.1

531.6

Penacastillo

4.6

527

Boo de Pielagos

6.8

520.2

Arce

3.8

516.4

Oruna

1

515.4

Mogro

4.5

510.9

Cudon

3.1

507.8

4

503.8

Barreda

1.7

502.1

Camplengo

4.2

497.9

Santillana del Mar

0.8

497.1

Arroyo

2.2

494.9

Oreña

1.4

493.5

Caborredondo

1.2

492.3

Novales

5.3

487

Cobreces

2.5

484.5

La Iglesia

4.9

479.6

Concha

2.6

477

Comillas

1.4

475.6

El Tejo

6.1

469.5

San Vicente de la
Barquera

5.8

463.7

Acebosa

1.7

462

San Miguel de Meruelo

Requejada
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Serdio

5

457

Pesues

3.9

453.1

Unquera

9.8

443.3

1

442.3

Buelna

7.1

435.2

Pendueles

1.4

433.8

Llanes

10

423.8

Poo

2.5

421.3

Celorio

2.1

419.2

Barro

1.9

417.3

Niembro

0.9

416.4

Naves

4

412.4

Nueva

3.6

408.8

2

406.8

Cuerres

3.8

403

Toriello

1.3

401.7

Ribadesella

5.1

396.6

Colombres

Pineres de Pria
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¡Buen Camino!
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