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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 18
Ribadesella - Sebrayo (33 km)

Idziemy po adentrándonos w Asturii, w bliskiej odległości brzegu do Colunga, Skąd wchodzimy do wewnętrznego
asturiano. Wracamy do refugio Camino i pospieszamy na szosę do Vega, gdzie dochodzimy do plaży. Wychodzimy
stąd drogą średniowieczną by dojść do Berbes. Z tej miejscowości kontynuujemy po N-632 wychodzimy na szlak w
prawo. Jest to ścieżką, która nas doprowadza do Arenal de Moris, by kontynuować drogą bardzo blisko morza, która
prowadzi do Espasa. Stąd, brzegiem a następnie po N-632 przybywamy do La Isla, gdzie istnieje refugio dla
pielgrzymów. Drugorzędną szosą idziemy od La Isla do Colunga, przez którą przechodzimy by wyjść na CL-1 w
kierunku Pernús. Będziemy kontynuować tą szosą i miniemy Pernús, wzniesienie Llera i Priesca. Alternatywną ścieżką
do szosy, lub samą szosą, przybędziemy do La Vega i w końcu, szlakiem, do Sebrayo.

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
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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.

San Esteban
Do La Vega (za San Esteban): 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 392 km

2019-05-28 06:06:51 - Tadeusz : Już jest 8 euro
2018-08-31 21:28:10 - Kasia: Polecam. Tu jest super! Przyszłyśmy po 19 i były miejsca. Jest 21.20 - nadal
są. Bo jest to duże albergue. Prowadzą przemiły ludzie. No i 6 euro. A poza tym widok na Picos de Europa i
na morze. Jest kuchnia.Ale zakupy trzeba zrobić w miasteczku i wtargać pod górę. Ale warto.
2018-08-12 18:33:18 - Jakub: Świetne schronisko, po 18:00 były jeszcze miejsca. Łóżka piętrowe,
prysznice, kuchenka z mikrofalą, automat z napojami. 6e
2017-08-16 20:59:09 - Dominik: Bardzo sympatyczne schronisko ze świetnym ogrodem. Hospitalera
zbiera zamówienia na kolację z pobliskiego baru - z dostawą na miejsce. Na miejscu nic nie ma - zakupy
zrobić w Ribadesella.
2014-08-19 09:21:32 - asia ef.: pomaranczowe albergue kolo kosciola , moje 'ulubione'prysznice bez
kotary, jest kuchnia z podts. wyposazeniem, automat z napojami, nie ma pralni, otwrte od 16.00, 10 miejsc,
wyjscie najpozniej o g.8.00
2013-07-27 18:04:29 - Kajetan: Duże, za 6e
2013-05-30 19:47:50 - maciek: jest kuchenna wnęka, w której jest piec elektryczny, jeden garnek,
patelnia. w albergue jest też mikrofalówka i talerze. Albergue jest przy kościele, po jego prawej stronie.
2012-08-31 17:54:00 - assol: 5 euro, ciepła woda, dużo miejsc, w razie czego są materace. Ostatnie
podejście pod górę asfaltem. Wieczorem ok. 19 jeden z miejscowych zbierał od pielgrzymów zamówienia do
sklepu lub baru i przywoził samochodem.
2011-06-15 21:40:17 - kuba : brak wirówki, za to są mrówki i wilgoć. Ale za to 5E i ładny ogród
2010-07-29 19:55:10 - Tomasz: Albergue w miarę duże i wygodne. Hospitalera bardzo miła. 5 euro.
Niestety w San Esteban nie ma sklepów, ale jeśli ktoś ma szczęście i przyjdzie tam w piątek, to wieczorem
przyjeżdża sklep na kółkach, w którym można kupić najbardziej potrzebne produkty. W albergue jest
skromna kuchnia

La Vega (za San Esteban)
Do Berbes: 2 km | Do Santiago de Compostela: 389.6 km

2018-10-22 20:41:29 - Kasia: Albergue w bardzo fajnym klimacie - w około okrągłego stołu spotykamy
się na kolacji z domownikami i innymi pielgrzymami. Posiłki pożywne i bezmięsne. W domu wszystko czego
potrzeba. Rano mile śniadanie. Donativo. Hospitalera mówi po francusku, hiszpańsku, angielsku.
2018-04-20 22:20:24 - Wspinka: Przepraszam za pomyłkę w nazwie albergue, powinno być "la casa".
kemping w la Vega w kwietniu nie czynny. Są dostępne noclegi prywatne, najlepiej pytać o nie w wiosce
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2018-04-20 22:14:33 - Wspinka: Albergue la Casablanca, donativo w la Vega, znajduje się samej górze
miasteczka, widać je ze szlaku. Cudowne hospitaliero, pyszne wegetariańskie kolacje i śniadania. Gdy
byłam dostępnych jest 6 łóżek, pomocne, super atmosfera.
2017-09-24 21:41:02 - Paulina: Albergue Donativo - 7 miejsc. Przyjazne, ciepłe miejsce. Właścicielka
gotuje po vegansku, rano sniadanie. Mowi po angielsku, francusku i hiszpańsku. Polecam to miejsce bo
warto :)

Berbes
Do La Espasa: 7.3 km | Do Santiago de Compostela: 387.6 km

La Espasa
Do La Isla: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 380.3 km

Ruchome wydmy, po naszej prawej strony po przejściu mostu zobaczymy stary wielki kamienny dom na
sprzedaż Espasa

La Isla
Do Gueno: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 379.1 km

Albergue dla pielgrzymów La Isla Miejsc: 23; donativo; jest kuchnia, całoroczne
Usytuowana na wzniesieniu, do kilometra drogi na południe, znajduje się kościół Santiago de Gobiendes,
przedromański z początków wieku X dość dobrze zachowany dzięki renowacjom w ostatnich wiekach.
2018-07-30 21:31:46 - Paweł: La Isla cerrado-zamknięte mijałem 30.07 prawdopodobnie chinche - duży
problem tego roku na Norte
2018-07-08 14:08:25 - jerzyimonika: CD. - w alberdze w Caravia brak kuchni, wifi tylko w barze obok,
łazienka mała ale czysta, w ogóle alberga wygląda na nową.
2018-07-08 13:29:56 - jerzyimonika: Niestety przy szosie była tablica, że alberga LA Isla closed.
Próbowałem się dodzwonić ale była tylko automatyczna sekretarka. W efekcie odbiliśmy od szlaku i
nocujemy a Albercie przy barze w Caravia. Wi-Fi jest, reszta w miarę.
2017-07-31 11:08:01 - Gabs: PCHŁY. Pogryzły min. 6 osób..5€ (rejestracja u hospitalierki, która już ledwo
chodziła, więc wątpliwa byłaby jej wizyta w albergu..bardzo stare łóżka z wyrobionymi i "zamieszkałymi"
materacami. Tylko po jednej toalecie i prysznicu dla każdej płci. W kuchni 2 palniki, pranie za darmo (więc
tworzy się kolejka), mikrofala. Niestety można było używać tylko 2 urządzeń jednocześnie (inaczej
wyskakiwały korki). Plaża w zasięgu ręki, sklep mały i drogi.
2017-03-29 00:39:11 - Ania i Monika: Do miejscowosci doszłyśmy koło 15-16 i albergue było pełne. Pani
Angelita (Hospitalera)dała nam namiary na prywatne kwatery w miejscowości Colunga (10 euro) u jej
znajomych. Nie byłyśmy tam jedynymi pielgrzymami. Spało tam 7 osób.
2016-04-14 15:40:41 - S.: Nowe ładne albergue z kuchnią. W wiosce brak baru/restauracji ale jest sklep.
2015-09-14 11:02:55 - Maria: U Angelity jest tak, jak pisał Marcin. Drugie albergue jest na plaży - 20 euro
bez pościeli, śniadania i wifi. No comment.
2015-07-21 17:16:44 - Marcin: Polecam się zatrzymać! Wspaniała mieścina, piękna plaża, dwa sklepiki
(jeden w kierunku wyjścia z miasteczka -chowa się) TRZEBA iść do domu Hospitalere - nie wiem jak kiedyś
ale teraz to nerwowa staruszka - nie pozwala spać na podłodze, ani rozbić namiotu mimo że jest dużo
miejsca obok albergue i to za płotem. Przychodzi na kontrole co 2h sprawdzić, czy nie ma obcych, czy
zostawia się buty na zewnątrz, czy nie ma plecaków na łóżkach. Jest trochę nawiedzona i chyba po wojsku
mimo sędziwego wieku trzyma się dobrze i jest energiczna. Pomijając humory staruszki jedno z lepszych
albergue - pralka za 1€ - są kapsułki piorące. WiFi w jej domu - lepiej korzystać ukradkiem - oraz w pubie
kolo kościoła :) Na klifach można rozbić namiot i nikt się nie czepia - widok nieziemski!
2014-08-19 09:22:24 - asia ef.: super małe miasteczko, duzo plaz, warto sie tu zatrzymac na chwile,
odpoczac
2013-05-01 20:42:50 - Magdalena i Antoni: 12.04.2013: w miejscowości jest mały sklep na ul.
Francisco Carrillo. W albergue zarządzanym przez panią Angelitę (o którym mówią trzy najstarsze
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komentarze) można coś ugotować. Pralka zepsuta. Jest drugie albergue \"El Furacu\" na początku
miejscowości, ale ceny w internecie wydają się wysokie.
2012-08-31 17:55:22 - assol: sierpień 2012: wg informacji turystycznej nocleg 5 euro.
2011-09-27 23:31:08 - Haga: Tuż przed miejscowością i już na jej obszarze camino nas prowadzi jakąś
mało wydeptaną ścieżką, która tak naprawdę jest równoległa do drogi i chodnika. Lepiej wybrać chodnik, bo
dróżka jest zbyt wąska, a po deszczu płynie nią rzeczka i błoto jest przednie!
2011-09-07 13:45:30 - Emilia: sierpień 2011: albergue bardzo szybko się zapełniło, a w hotelu nocleg
kosztował 40 e za osobę.
2010-12-13 15:02:02 - Artur Kraków: Miejscowość urokliwa, bardzo turystyczna. W sezonie dostępne
>menu peregrino< w 3 restauracjach, 8-9 euro, poza sezonem La Isla wyludnia się totalnie, jesteśmy
skazani na maleńki sklepik i kolację we własnym zakresie
2010-10-11 20:56:47 - Ania: We wrześniu donativo wynosiło już 5 euro. Pralka dodatkowo 1 euro (trzeba
mieć własny proszek, bo nie ma). Na szczęście po całym dniu deszczu hospitalera włączyła piecyk gazowy,
dzięku któremu rzeczy szybciej schły. We wsi mały sklepik spożywczo-drogeryjno-chemiczny i bar. Rano
jednak wszystko było zamknięte i nawet reklamowany w albergue hotel, oferujący podobno śniadania dla
pielgrzymów od godz. 9.00, był zamknięty. Może latem jest inaczej...
2010-09-02 15:07:02 - Ziemek Socha: Pralka za 1e. Zamykane od środka przez pielgrzymów.
2008-08-26 22:53:21 - andrzej: hospitalera mieszka kawałek wcześniej - jak idziemy po strzałkach, na
pewno trafimy najpierw do jej domu, potem dopiero do albergue. Warto najpierw zahaczyć o jej dom, by
dostać stempel i ewentualnie negocjować miejsca na podłodze (3euro)

Gueno
Do Colunga: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 378.2 km

Colunga
Mieszk.: 3800 | Do Pernus: 5 km | Do Santiago de Compostela: 375.4 km

Możliwość noclegu w jednym z hostali/hoteli: Hostal El Mesón (Pl. de Santa Ana, tel. 985-85-63-35, 15
miejsc), Hotel Villa de Colunga (Av. de la Playa 10, tel. 984-84-11-96, 12 miejsc, cena: 25-30€ jedynka,
40-50€ dwójka), Hotel Las Vegas (Av. del Generalísimo 11, tel. 985-85-60-25, 14 miejsc), Hotel El
Sueve (Ctra. Infiesto, tel. 985-85-62-66, cena: 45 € dwójka), Hotel Entreviñes (C. Entreviñes, tel. 985-8-26-31, 14 miejsc, cena: +40€ dwójka).
Warto zobaczyć kaplicę Pernús oraz kościół San Pedro, wymieniony już w dokumencie z 921r, w którym
także jest wzmianka o poświęceniu świątyni w pobliskiej Priesca. Obecna była odbudowana w 1772 na bazie
dawnej.
W magistracie Colunga znajduje się muzeum Jurásico (www.museojurasicoasturias.com). Jest to nie po
naszej drodze między Colunga a Lastres. Są tam liczne odciski (ślady) dinozaurów na które natrafia się w
tym regionie.
Więcej na www.colungaturismo.com
2015-07-21 17:26:11 - Marcin: Polecam udać się do muzeum - za niecałe 9€ dwie godziny zwiedzania z
audio przewodnikiem (bez 2€ taniej) ale po Angielsku nie ma prawie nic, wiec się przydaje. Wspaniałe
eksponaty, może jedyna szansa w życiu na "posmyranie" kości dinozaurów i meteorytów. Tak! Można
dotykać niektóre eksponaty :) Ostrzegam! Idzie się 2km zgodnie ze znakami aby okazało się, że te 2km pod
górkę są do "terenu" muzeum, a później jest kolejne 1,8km pod górkę wężykiem po asfaltowej drodze :P
Jeśli ktoś chce zrobić zakupy w centrum są dwa markety, ale polecam ten 50m na prawo od informacji
turystycznej - ceny bardzo niskie :)

Pernus
Do La Llera: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 370.4 km

La Llera
Do Priesca: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 367.9 km
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Priesca
Mieszk.: 200 | Do La Vega (przed Sebrayo): 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 366.7 km

Świątynia San Salvador de Priesca, w odróżnieniu od San Pedro de Pernús, zachowuje swoją pierwotną
przedromańską budowę z wieku X, etap architektoniczny, w którym Asturia pokazuje zachowane w dobrym
stanie bardzo dobre przykłady odzyskania chrześcijaństwa z rąk muzułmanów. Kościół Priesca był
wzniesiony po śmierci Alfonso III na wzniesieniu terenu i był poświęcony w 921.
2018-09-01 19:30:13 - Kasia: Polecam to albergue La Rectoral. 12 euro że śniadaniem.Jest kuchnia i u
przemiłych pań można sobie kupić w cenie sklepowej produkty i w super warunkach ugotować obiad. Jest
pralka, suszarka i ogród z leżakami. Jeśli ktoś czuje, że należy mu się odpoczynek to miejsce jest rewelka.
Warto przyjść trochę wcześniej, żeby się ponapawać.
2018-06-24 18:53:53 - Grzegorz: Donativo ale najmniej 12 euro. Padło hasło idziemy do kościoła
myślałem że msza a tu tylko zwiedzamy. Ktoś spał dzień wcześniej w Sebrayo polecił 8 euro taniej.
2018-05-25 13:54:29 - Jędrzej: Najlepsze Albergue jakie było na trasie w maju 2018. Zaledwie 30m od
Kościoła, na wzgórzu. Wszystko nowe, otwarte w 2017r. Świetne wyposażenie, dodatkowo w niskich cenach
można zakupić art. spoż od właścicielki. Piękne miejsce.

La Vega (przed Sebrayo)
Do Sebrayo: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 365.2 km

Sebrayo
Mieszk.: 200 | Do Villaviciosa: 6 km | Do Santiago de Compostela: 363.6 km

Miejsc: 14; Tel. D&ntilde;a. Sonia 985-996-012 mieszka blisko. Donativo, ot. 10-22
W tej małej miejscowości jest wskazanym zobaczyć kościół Santa María, z XIII wieku, przykład romańskiego
asturiano. Jest jednonawowy na planie kwadratu sillería.W Sebrayo nie ma barów czy sklepów, chociaż jest
lokal, w którym się można zaopatrzyć się w podstawowe artykuły żywnościowe.
2018-06-24 14:30:29 - Grzesiek: Albergue Amandi, to ten sam typ jak Aves de Paso. Muzyczka z
głośników, donativo i wegańskie posiłki. Niemniej czysto i przyjemna atmosfera. Gospodyni miła, fajna
ogólnodostępna kuchnio-jadalnia.
2017-03-29 00:51:45 - Ania i Monika: albergue za 4 euro, sklep rzeczywiście na kółkach ;) bo przyjeżdża
pan samochodem, w którym są różne artykuły spożywcze (bagietki, pizze, słodycze, piwa itp)
2014-08-19 10:35:15 - asia ef.: chyba najgorosze schronisko po trasie, 4euro, w miescie nic nie ma,
zadnych sklepów, barow, mozna zamowic jedzenie na telefon, ok 16,00 przyjezdza ''sklep na kolkach'',
pralnia, kuchnia
2013-06-24 12:42:29 - Piotr Rzeszów: Faktycznie nocleg 4euro od os, ale udało mi sie utargować 7E za
2 os ;). Hospitaliera mieszka ok 100m dalej... idąc za drogą skręcamy w pierwszą w lewo i chyba pierwszy
lub drugi dom po lewej. Pod albergue podjeżdża auto-sklep... z cenami które przyprawiają o zawrót głowy
1,25 za bagietkę... Albergue faktycznie niezbyt czyste, ale jak zawsze sobie powtarzam... Pielgrzym nie
wymaga, pielgrzym jest wdzięczny :).
2013-05-30 19:52:28 - maciek: maj 2013: nocleg 4 euro, hospitalero rzeczywiście supersympatyczna,
albergue dość ubogie i wymagająca odświeżenia, materace dość okropne i brudne, 2 razy (około 15:00 i
19:00 podjeżdża sklep samochodowy), ponadto w albergue jest automat z napojami (woda, cola, piwo), w
kuchni jest piecyk z dwoma czynnymi palnikami (z dwóch pozostałych wyjęto pokrętła, by peregrinos ich
nie używali). Nieprawda, że przy wyjściu z Sebrayo oznakowanie strzałkowe jest mylące.
2012-08-31 18:04:16 - assol: Uwaga przy wychodzeniu z Sebrayo! Bardzo łatwo się zgubić przez żółte
strzałki Camino Covadonga, które wiodą w zupełnie innym kierunku! Brak dobrych oznaczeń, lepiej z
Sebrayo do Villaviciosa trzymać się drogi. Spotkaliśmy pielgrzymów, którzy idąc za pomieszanymi
strzałkami po godzinie wrócili do punktu wyjścia albo w ogóle się pogubili.
2012-08-31 17:58:00 - assol: sierpień 2012: nocleg 5 euro, miejsc 16, najbliższa restauracja jest 10
minut drogi przez strome zbocze usłane krowimi plackami i pełne pokrzyw, ale menu del dia za 8 euro i
najedliśmy się za wszystkie czasy. Wieczorem objazdowy sklep. Brak jakiegokolwiek czynnego kościoła w
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okolicy.
2011-09-27 23:38:50 - Haga: Nocleg faktycznie 3 euro, jak to jest w municipialnych albergach w Asturii.
Schronisko b. skromne, ale dla mnie panuje tan wspaniala atmosfera- energiczna hospitalera ujmuje swoją
serdecznością i żywiołowością, było nas pielgrzymów tego dnia o wielu za dużo jak na to schronisko, a
wszystkim nam zaoferowała miejsce- można było spokojnie spać na materacach i karimatach. Mała
kuchenka z naczyniami(można włączać tylko 2 płyty, bo zaraz wysadza korki i nic z gotowania i ciepłej
wody:))) W Sebrayo można się już żegnać z tymi, co wyruszają na primitivo.
2010-09-18 09:30:57 - Peter Alex: Lokalu, o którym mowa w opisie już nie ma. Jednak po południu dwa
razy przejeżdżał obwoźny sklep, w którym można się było zaopatrzyć w produkty spożywcze (warto o tą
opcję zapytać hospitaleirę). W lipcu 2010 roku nocleg kosztował 3 euro. Hospitaleira mieszka około 50-100
metrów idąc ulicą dalej za schroniskiem po lewej stronie pod numerem 7 (uliczka idąca stromo w górę).
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Etap 19
Sebrayo - Gijon (28.6 km)

Ważny etap asturiana, po którym musimy zdecydować czy kierować się do Avilés brzegiem (Gijón), albo pójść
do Oviedo. Jesteśmy w dalszym ciągu na drodze nadmorskiej przez Gijón. Wychodzimy na szosę lecz szybko
komplikuje się camino, bowiem doprowadza nas do drogi szybkiego ruchu. Kontynuujemy równolegle do niej by ją
przejść i wejść do Villaviciosa (km 6). Przechodzimy tę miejscowość wychodząc na AS-255 w kierunku Santa Eulalia.
Musimy uważać ponieważ, stąd mniej więcej na piętnastym kilometrze, spotkamy się z Camino do Covadonga, akurat
w kierunku odwrotnym do Camino de Santiago. Camino zostawia po naszej lewej stronie kapliczkę Amandi i
doprowadzi nas do Casquita, gdzie spotykamy rozwidlenie do Oviedo i do Gijón, wybieramy opcję do Gijon (km 9,1).
Kontynuujemy szosą i zaraz szlakiem by dojść do dróg szybkiego ruchu Villaviciosa – Oviedo i Villaviciosa - Gijón,
które musimy przejść. Stąd, kolarze mogą kontynuować szosą VV-9 do Peón podczas gdy strzałki nas poprowadzą
szlakiem na strome wzniesienie, szlak łączy się ostatecznie z szosą by przybyć do Peón (km 19,5). Wychodzimy z tej
miejscowości po AS-331, i różnymi ścieżkami. Przy słupku kilometrowym 25, już w Gijón, droga nas doprowadza do
kempingu Deva i stąd rozpoczyna się długie przejście ulicami Gijon. Jako odniesienie możemy mieć stadion piłki
nożnej Molinón, a później plażę Gijón (km 28,6).

Droga alternatywna przez Oviedo
Za Sebrayo istnieje możliwość wybrania alternatywnej drogi prowadzącej przez stolicę Asturii Oviedo i łączy się ponownie z Camino del Norte w Aviles. Droga ta podzielona jest na 3 odcinki:
1. Sebrayo - Vega de Sariego - 21.8 km, 2. Vega de Sariego - Oviedo - 25.5 km, 3. Oviedo Aviles - 28 km.
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Szczegółowy przewodnik można znaleźć na naszej stronie www.caminodesantiago.pl.

Villaviciosa
Mieszk.: 14300 | Do Grases: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 357.6 km

Niegdyś nazywana Maliayo, zmieniła nazwę na teraźniejszą, co znaczy "Miasteczko bogate" ze względu na
żyzność swoich ziem i ważnych szlaków handlowych, które dochodziły do miasteczka. Możemy zwiedzić
parafię Nuestra Se&ntilde;ora de la Oliva, świątynię wczesnogotycką z wieku XIII. W tej miejscowości
umieszczono jeden z wielu szpitali dla pielgrzymów, z zastrzeżeniem "tylko dla osób, które idą na
pielgrzymkę do Santiago w Galicji", to znaczy, wyłącznie dla pielgrzymów jacobeos.
2018-10-22 20:48:43 - Kasia: Na trasie do Villaviscioza możemy zdecydować się na zostanie w albergue
Montse - 1km przed miasteczkiem. Wszystko bardzo dobrze oznaczone, należy za mostem skręcić w lewo i
wdrapać się pod górę do albergi. W środku bardzo przyjemna hospitalera, z którą można porozmawiać na
przeróżne tematy, dająca o swoich gości. Serwuje kawke, kolacje oraz sniadanie. Bardzo otwarta. Mnostwo
Polaków sypia w tym albergue. Sama hospitalera mówi po hiszpańsku i francusku, angielski
komunikatywny. Donativo odpowiedzialne. Ciekawe miejsce na trasie. :) widoki ze wzgórza piękne! Idealne
miejsce do zdecydowania czy idziemy na Primitivo czy kontynuujemy Norte:)
2018-09-08 18:45:14 - TrzechMuszkieterow: Alberga u Montse 1km przed Villaviciosa - cudowne
miejsce w pełni oddające idylliczny klimat wędrowania do Santiago. Pralka, kuchnia, kolacja i śniadanie
(wszystko donativo). Otwarte od 16, można rezerwować, wygodne łóżka, wspólne granie na gitarze, Montse
mówi trochę po angielsku. Polecamy!
2018-08-14 07:21:15 - Jakub: 1km przed miastem jest Albergue, są Znaki na trasie. Donativo, kolacja i
śniadanie oraz wspaniała hospiteliera Montse. Miejsce absolutnie fantastyczne, polecam całym sercem!
Donativo. Obok fabryka cydru, zwiedzanie za darmo i degustacja cydru ;)
2018-04-20 22:18:04 - Wspinka: Albergue w Amandi "la ferreria",tylko 1 km od villaviciosa, super
hospitaliero, pyszna kolacja, czysto, długie rozmowy do późna, hospitaliero i jego rodzina bardzo pomocni,
sami chodzą po Camino.
2017-10-01 22:48:24 - Adam: Polecam fabrykę cydru (El Gaitero ) , 1 km przed mostem , darmowe
zwiedzanie z przewodnikiem (ok 1h) degustacja cydru.
2017-09-24 21:38:22 - Paulina: Albergue Montse Alonso, La Payaroega 4- przed Villaviciosa z 2 km na
górze przed miastem. Włascicielka mowi tylko po hiszpańsku i francusku, troche po angielsku. Kolacja o
ustalonej porze 19:30 ( typowo hiszpańska kuchnia z regionu Asturii) rano na stole czekało sniadanie z
kawa. Przemili ludzie:)
2017-07-31 11:17:53 - Gabs: Ceny w Villaviciosa to min 15€, 2km za miastem, w Amandi jest "Ferreria",
donativo z prawdziwą dusza, jak już wspomniano dobrze oznaczone, kolacja, śniadanie, pranie, kuchnia do
dyspozycji, wifi, angielski hospitaliera jest całkiem dobry :) fantastyczna atmosfera
2017-07-15 21:42:10 - Iwona: Ewelina - potwierdzam. Bardzo przyjazna Alberga. Nazwa Montse Alonso,
La Payaroega 4, Carda, można rezerwować. Prowadzi bardzo przyjemna Hiszpanka Montse. Donativo,
serwuje pyszny i obfity obiad. Bardzo polecam i naprawdę tym razem bardzo warto zostawić trochę większe
donativo. Jedna z przyjemniejszych alberg na trasie Camino del Norte. Trzeba wspierać takie miejsca!!!
2017-07-15 21:42:07 - Iwona: Ewelina - potwierdzam. Bardzo przyjazna Alberga. Nazwa Montse Alonso,
La Payaroega 4, Carda, można rezerwować. Prowadzi bardzo przyjemna Hiszpanka Montse. Donativo,
serwuje pyszny i obfity obiad. Bardzo polecam i naprawdę tym razem bardzo warto zostawić trochę większe
donativo. Jedna z przyjemniejszych alberg na trasie Camino del Norte. Trzeba wspierać takie miejsca!!!
2017-06-14 21:29:28 - Ewelina: Około 1 km przed Villaviciosa jest nowo otwarte albergue La Payariega.
Albergue prowadzone przez bardzo sympatyczną Hiszpankę. Donativo. Dostałyśmy kolację oraz śniadanie,
jest możliwość zrobienia prania. Nie wiem ile jest miejsc, ale my spałyśmy w dwuosobowym pokoju.
Spędziłyśmy sumpatyczny wieczór przy winie i opowieściach. Hospitalera prowadzi albergue bo chce mieć
stały kontakt z młodymi ludzmi. Albergue mieści sie za fabryką cydru i za małym kościołoem (drogą pod
górę). Trafiłyśmy, bo zaczęło padać i znalazłysmy strzałkę na albergue;) Poleciła nam zwiedzenie pobliskiej
fabryki cydru El Gaitero. Byłyśmy tam na wycieczce z przewodnikiem. Wstęp wolny, przewodnik oprowadza
po fabryce w określonych godzinach. Naprawdę warto!
2017-03-29 00:53:54 - Ania i Monika: Byłyśmy tu na Mszy w niedzielę 10:00, duże miasteczko, wi-fi w
mieście
2016-05-03 15:12:41 - Annna: (13.09.2015) Jest jeszcze opcja noclegu w prywatnej alberdze "La
Llamarga” w Tornón, 3 km przed Villaviciosa, donativo. Jednak NIE POLECAM. Gospodarz od samego
początku spięty i nerwowy, dziwna atmosfera. Było nas łącznie 7 osób z 4 różnych krajów. O 20 wspólna
kolacja, trzeba przyznać, że naprawdę dobra, jednak gospodarze z nami nie usiedli, tylko zamknęli się w
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kuchni. Po kolacji gospodyni przyniosła księgę, żeby nas wpisać, pieczątkę i tackę na donativo. No i patrzyła
kto ile daje (ani wcześniej ani później nie spotkaliśmy się z czymś takim). Rano okazało się, że to, co
gospodarze zebrali, było znacznie poniżej ich oczekiwań. Śniadania nie będzie i musimy szybko się
spakować i opuścić albergue (jedynie Francuzka, która dała 20€, mogła zostać). Oczywiście każdy z
pozostałych dał tyle, ile mógł, starając się przynajmniej pokryć koszty. Natomiast albergue nie jest
prowadzone dla ludzi, tylko dla pieniędzy i faktycznie czuliśmy się tam bardziej obsługiwani niż goszczeni.
Ale skoro tak, to lepiej by im było ustalić cenę minimalną, bo sądząc po ogólnej atmosferze, są przewlekle
rozczarowani... Zupełnie nie tego się spodziewaliśmy po miłych doświadczeniach w innych rodzinnych
albergach.
2015-09-29 19:44:31 - Tomek: Uwaga, we Wrześniu 2015 otworzyło się nowe Albergue prywatne - 'la
Ferreria' , donativo, kuchnia, WiFi, czysto.. Ok. 14 łóżek... 2 km za Villaviciosa, pod koniec wioski 'en
Amandi' . Albergue jest 50m. od szlaku, dobrze oznakowane. Hospitaliero i jego syn bardzo sympatyczni,
robią pranie ubrań i kolacje, rano tez śniadanie ... Mozna rezerwować.. 646516846 niestety mają bardzo
słaby angielski, polecam.
2015-09-14 11:06:34 - Maria: Ładne miasteczko, pyszny cydr, jedzenie koniecznie w restauracji "Los
Milagros" - za 11 euro menu na 3 dania (np. lokalna fabada), wino i deser. Nocleg w hostelu "Congreso" za
15 euro pokój 4-os., ręczniki, pościel, śniadanie, pralka, suszarka (obie za dopłatą), wifi. Hostel jest przy
ratuszu.
2013-05-30 19:55:32 - maciek: wychodząc z Villaviciosa można wybrać (szczególnie podczas deszczowej
aury i dużej ilości błota) opcję wzdłuż drogi N-632 do Gijon. Trasa spokojna, choć brak pobocza.
2013-05-01 20:51:53 - Magdalena i Antoni: Schronisko w Valdedios jest kilka km w stronę Oviedo. W
samej Villaviciosie raczej nie ma albergue, spaliśmy w hotelu Carlos (15 euro od osoby), śniadanie, ręczniki,
sznurki do suszenia prania za oknem, ładne wnętrze. Bar Mister na ulicy Manuel Cortina daje plato
combinado za 7 euro.
2012-08-31 18:01:12 - assol: Wg przewodnika kantabryjskiego: albergue de peregrinos de Monasterio
Sta. Maria de Valderiós, miejsc 30, całoroczne, 5 euro. Nie spaliśmy tam, słyszeliśmy tylko, że jest. Tel. 985
892 325 lub 692 801 507.
2011-11-22 20:41:05 - Artur: lipiec 2011: dla pielgrzymów nocleg w Hostal-Cafe del Sol, 12 euro od
osoby w dwójce. Szybciutko się wypełnił. Calle del Sol nr 27, Villaviciosa. Camino prowadzi nas prosto na
ten hostal, trudno go przegapić.
2011-09-07 13:48:23 - Emilia: sierpień 2011: hotel Carlos za 25 e na osobe, alberuge zapełniło się przed
14, najtańszy hostel 20 e na osobę.
2011-08-19 22:37:27 - Mar: Przed 2 tygodniami bylam w Villaviciosa i powiedziano mi, ze w hotelu Carlos
nie ma znizek dla pielgrzymow w sierpniu..Najblizsze schronisko jest w Valedios - podobno niezle, choc
trzeba ze soba wziac jedzenie, bo na miejscu nie ma sklepu. Valedios warto zwiedzic.
2011-06-15 21:47:51 - kuba: śpimy dziś w hotelu Carlos I. 15E od osoby w 2 a 20E w jedynce. W cenie
pokój z łazienka i śniadanie z gorącym dowolnie wybranym (kawa, herbata,czekolada) napojem w termosie
przyniesione wieczorem do pokoju. Także wifi oraz sejf.
2010-06-22 23:47:00 - Raskolnikow: Jeśli już nocujesz w Villaviciosa, nie warto nocować w hostalu, bo
taka sama cena jest w hotelu Carlos I, a warunki o niebo lepsze.
2010-02-22 19:20:19 - Krzysztof: \"Nowe schronisko dla pielgrzymów w Valdedios. 17 lutego 2010
Kongregacja Świętego Jana, który podjął ostatnio za klasztor Santa Maria de Valdedios w Villaviciosa
(Asturias) usługa została schronisko dla pielgrzymów. Zakład dysponuje 12 łóżkami w chwili obecnej, ale
wkrótce ma 24. Klasztor Santa Maria de Valdedios znajduje się w gminie Villaviviosa (Asturias), na trasie
pielgrzymki\".

Grases
Do Nievares: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 354.5 km

Nievares
Do Peon: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 350.3 km

2017-09-04 21:56:28 - Jasio: Może źle szukałem, ale wbrew informacji w przewodniku nie udało mi się w
Nievares znaleźć żadnej kawiarni. Trafiłem tylko kilka chałup zagubionych w lesie.
2014-08-19 09:16:20 - asia ef.: podejscie, z deka trudne ok 30 min pod gorke
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Peon
Do Curbiello: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 344.2 km

Wyróżnia się parafia Santiago, obok którego przechodzimy.
2018-09-03 07:23:09 - Kasia: Nocowałyśmy w Casa Capon niedaleko Peon. Po drodze reklamuje się jako
bad and brekfest. Facet odbiera ludzi z Peon i odwozi. 12 e ze śniadaniem. Mieszka się w tradycyjnym
asturiańskim domu. Jest super! Gorąco polecam!!! (a już szczególnie, że na pobliskim campingu podobno są
pluskwy). Trzeba tylko do gościa zadzwonić,
2011-09-27 23:48:01 - Haga: Długie i ostre podejście do Peon. PO Villaviciosa bardzo dużo błądzeniatrzeba być ogromnie uważnym na znaki, ale i tak zamieszani z tymi 3 sptykającymi się szlakami. Strzałki za
V. rzadko, warto pytać miejscowych. Cały ten etap stosunkowo trudny i męczący.Ale nie należy się zrażać:)

Curbiello
Do Cabuenes: 4 km | Do Santiago de Compostela: 341.7 km

Cabuenes
Mieszk.: 1200 | Do Gijon: 2.7 km | Do Santiago de Compostela: 337.7 km

Monumentalny szpital Cabueñes w szarej barwie i Uniwersytet Laboral. Ten ostatni jest jednym z większych
konstrukcji XX wieku. Zrealizowany między 1947 i 1957, zawiera teatr i wieżę 122 metrów wysokości.
2013-05-01 20:54:45 - Magdalena i Antoni: Przed Cabuenes, w Deva, znajduje się albergue na dużym
campingu. 5 euro za nocleg, ale jedyną opcją kolacji jest miejscowa droga restauracja.

Gijon
Mieszk.: 275000 | Wys.: 48 m.n.p.m. | Do Verina: 4 km | Do Santiago de Compostela: 335 km

1. Albergue juvenil San Andrés de Cornellana: 132 miejsca, cena: 15,60€, Camino de los Caleros 4
(dzielnica Contrueces), obok Guardia Civil 2km od centrum, tel. 985-16-06-73, www.alberguegijon.com,
całoroczne, pralnia, internet, kolacja (7,25€), śniadanie (2,80€), warto zadzwonić żeby sprawdzić dostępne
miejsce, dojazd linią 12 kierunek Contrueces; 2. Camping Deva: 36 miejsc (6 domków 6-osobowych),
cena: 5€ (w cenie basen), na początku miasta, ok. 5km od centrum, dobrze oznakowany, brak kuchni,
pralka i suszarka (3€), sklep, bar na terenie campingu, menu 10€, warunki wyśmienite (...) sklep na terenie
campingu otwarty tylko w piątki soboty i niedziele, menu w barze na terenie campingu tylko od 13 do 16 później karta - za to bez ograniczeń czasowych. Polecam tam spać (kuba, 2011-07-11)
Możliwość noclegu: Pensión La Avilesina (C. Corrida 38-3D, 7 miejsc, od 20€, tel. 985-34-29-39), Hostal
Plaza
(C.
Decano
Prendes
Pando
2,
21
miejsc,
od
25€,
tel.
985-34-65-62, www.hostalresidenciaplaza.es), Hostal Campoamor (Ctra. de la Costa 8, 11 miejsc, od 27€,
985-34-49-39, www.hostalcampoamor.com), Hotel Avenida (C. Robustiana Armiño 4, 38 miejsc, od 28€,
tel. 985-35-28-43), Hotel Castilla (C. Corrida 50, 43 miejsca, od 35€,
tel. 985-34-62-00, www.hotelcastillagijon.com), Hotel Miramar (C. Santa Lucía 9, 23 miejsca, od 44€,
tel. 985-35-10-08, www.hotelmiramargijon.com), Hostal Libertad (Calle de la Fundicion
3, www.hostallibertad.es).
Miasto przemysłowe, którego rozwój przypada na drugą połowę XX wieku, lecz początkami, sięga epoki
rzymskiej. Warto zwiedzić termy rzymskie na Campo Valdés, w centrum Gijón.
W środku miasta na wzgórzu, jest dziś park z piękną panoramą, spotykamy tam monumentalną rzeźbę
Elogio del Horizonte Eduardo Chillida. Także neorenesansowy pałac Revillagigedo, z XVII wieku, który jest
dziś międzynarodowym centrum sztuki, oraz kościół San Juan Bautista, z XVIII wieku.
Rozwiązaniem jest przejazd pociągiem za 2,40 euro (30min) do Oviedo gdzie jest albergue za 3euro i
następnego dnia albo iść do Aviles z Oviedo albo wrócić pociągiem do Gijon i kontynuować trasę wzdłuż
wybrzeża. Można też iść z Sobrayo do Vega Sariego, potem do Oviedo i do Aviles. Etap z Sebrayo do Gijon
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należy do najtrudniejszych na Norte 2 długie ostre podejścia i na dodatek zamieszanie ze strzałkami
związane z identycznym oznakowaniem trasy Camino do Codavonga tylko w przeciwnym kierunku (o czym
piszę w przewodniku i dzięki tej informacji miałem trochę mniej kłopotów)! (Maciej, 2008-08-12)
2018-08-14 22:37:38 - Michal: Znowu rozczarowanie infrastruktura! Albergue Cornellana zamkniete,
jedyne miejsce jakie zostaje (bez alternatywy przed lub za Gigon w rozsadnej odleglosci na tym dlugim
odcinku), nie liczac drogich hoteli, to wspomniany camping Deva - ciasny, duszny i zapluskwiony dla gora
20 osob, niestety wiem z wlasnego doswiadczenia. O ile ktos nie chce koniecznie zobaczyc miasta, to biorac
pod uwage klopoty z noclegiem, zupelnie nieciekawe tereny przemyslowe za Gigon i przed kolejnym
miastem na trasie - Aviles, chyba radzilbym rozwazyc jazde transportem publicznym z Devy, z przesiadka w
Gigon, do Aviles. W Aviles i niedalekim San Martin (patrz nastepny etap), sa dwa duze albergui.
2018-07-31 17:16:55 - Paweł: Camping Deva 7€.za ciasne pokoje w budynku przy recepcji i do tego
koszmarnie zapluskwione!!! W recepcji wcale nie zdziwieni od razu chcą oddawać kasę...
2018-07-17 15:56:21 - Rafal: Albergue juvenil San Andrés de Cornellana jest ZAMKNIETE już od roku.
Szedłem tam na próżno.. Pytałem chłopaka który właśnie zaparkował swoje auto w pobliżu. Stwierdził że
skoro jest zamknięte a ja wyglądam na zmęczonego podrzuci mnie do Albergue Merendero El Peregrin(cena
15 €, z obiadem 25 €. Niesamowita historia i świetny gość z Hiszpanii
2018-06-24 18:57:44 - Grzegorz: Wybrałem się do muzeum łaźni rzymskich. Nie jestem fanem muzeów
ale to była totalna porażka.
2018-04-28 21:23:04 - Mariusz: Camping Deva - ciasnota w pokojach. Kuchnia malutka z prawie
zerowym wyposażeniem. Pożyczałem na recepcji garnek do zagotowania wody. O zimnych porach
wędrówka spod zimnego prysznica po świeżym powietrzu nie należy do przyjemności. Woda była jednak
ciepła. W lecie może ok. Rower musiał stać na deszczu.
2017-09-24 21:32:16 - Paulina : Pension La Avilesina- w Gijon (centrum) dobra lokalizacja, internet, brak
kuchni, zimna woda. Po wejściu do pokoju sprawdziliśmy łóżka, znalazła sie PLUSKWA! Babeczka w ogóle
nie była w szoku, dała nam nowe narzuty na łóżko. Jednak noc w stresie.
2017-07-31 11:32:11 - Gabs: Deva 6€ za osobę, domki są ciasne, przegrzane, widoczne ślady pluskiew,
łatwo dostępne dla innych osób. Polecam Namiotowiczom - czyste i zadbane łazienki, zawsze gorąca woda,
place zadbane. Plusem jest basen (trzeba mieć czepek, do kupienia za 1€). Sklep ubogi i drogi, brak kuchni,
rano bar zamknięty - śniadania nie zjemy (w Gijon najtańsze i najlepsze śniadania na całej trasie)Droga do
Gijon to udręka, lepiej użyć mapy.
2016-04-14 15:46:56 - S.: Schronisko młodzieżowe bardzo duże i ładne, niedaleko duży supermarket i
restauracje. Niemniej jest to poza trasą Camino i warto za Devą olać strzałki i kierować się zgodnie z mapą
(to jest jeszcze jakieś 6-7km od devy!). Następnego dnia wystarczy pójść do centrum miasta żeby wrócić na
szlak.
2015-08-31
21:17:46
Agustín
Pascual:
Xixón-Avilés
alternativo:
http://www.buscoenlaces.es/cosas_correos/xx-av_alternativo.html
2015-07-21 17:06:12 - Marcin: W Deva teraz 6€ za miejsce i MUSI być tyle osób by domek zapełnić, w
tym roku mam pecha, bo jestem sam ^^ WiFi powolne, ale stabilne, sklep w recepcji, sale do odpoczynku,
piłkarzyki, ping pong, książki (są po angielsku)
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Etap 20
Gijon - Aviles (22.2 km)

Spokojny etap między oboma ważnymi ośrodkami miejskimi, które wyznaczają start i koniec trasy. Oznakowanie nie
jest dobre. Ze albergue ulicą Vellazquez do końca, w prawo w Sierra del Sueve, w lewo w avenida del Principe de
Asturias i w lewo Avenida República Argentina (droga AS-19 do Avilles). W Veriña (km 4) opuszczamy strefę miejską,
by skierować się na szosę do Poago (km 5). Podczas większej części etapu przejdziemy Monte-Areo, ścieżkami w
bardzo dobrym stanie. Gdy pokonamy tę małą górę dojdziemy do Santa Eulalia (km 9,3) to dalej pójdziemy szlakiem,
który nas zbliży coraz bardziej do szosy i drogi szybkiego ruchu. Przybywamy do Tamón i stąd idziemy dalej szosą AS326 i AS-19 do Trasona (km 17,7) i Avilés, którego albergue jest na początku tej miejscowości (22,2).

Verina
Do Poago: 1 km | Do Santiago de Compostela: 331 km

Poago
Do Santa Eulalia: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 330 km

Santa Eulalia
Do Tamon: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 325.7 km

Mijamy kościół Santa Eulalia, z XVII w. Z prawej strony fasady głównej, w cabildo tego kościoła znajduje się
adosada na ścianie, kamienna płyta pamiątkowa pizarrosa z inskrypcją napisana dużymi literami typu
wizygockiego. Ta pamiątkowa płyta należała do zaginionego kościoła znajdującego się na Górze Areo,
Kaplice San Pedro i San Pablo.
2013-06-24 12:48:39 - Piotr Rzeszów: Dla chętnych... przy odrobinie szczęścia można dostać się pod
zadaszoną część kościoła, gdzie można przenocować... oby tylko nie było tak zimno jak wtedy, kiedy ja tam
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byłem... Po za tym jest wszystko co potrzeba... woda i dach... Jeśli nawet nie będzie kogoś, kto mógłby
otworzyć bramę można spróbować się przecisnąć do środka pod lub nad bramą.

Tamon
Do Trasona: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 321.5 km

Trasona
Do Aviles: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 317.3 km

Aviles
Mieszk.: 84000 | Do Sabugo: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 312.8 km

Albergue municipal Pedro Solís: 76 miejsc w jednej sali, 5€, C. Gutiérrez Herrero 1 (róg avenida de
Cervantes), odnowione w 2011, tel. 985-54-76-38 / 669-30-26-76, całoroczne, kuchnia, czyste prysznice (po
3 dla pań i panów plus jeden dla osób niepełnosprawnych), pralka
Miasto było jednym najważniejszych ośrodków przyjmowania pielgrzymów przybywających tu okrętami
morzem. Stare miasto, nazywane Conjunto Histórico, zachowuje ważne skarby architektury cywilnej i
religijnej. Wyróżnia się zabytkowy kościół parafialny San Nicolás Bari, który zajmuje miejsce dawnego
klasztoru franciszkanów. Posiada elementy romańskie (fasada i dwa łuki), wieżę z XVI wieku i krużganek z
XVI w. podzielony na dwa piętra. U jego stóp znajduje się źródło Caños de San Francisco, z końców XVI
wieku, z sześcioma ludzkimi głowami, trzema tarczami i basenem. Są także kaplica San Cristo del Rivero,
usytuowana na ulicy Rivero i stary kościół Świętego Tomasza z Canterbury, świątynia romańska z
elementami protogóticos. W każdym razie, wystarczy przejść się ulicami La Ferrería i Rivero by podziwiać
wspaniałe gmachy starej części Aviles.
2018-10-30 17:20:37 - Podróżnik : Droga do Avilés ciągnie się niestety okrutnie... Bardzo długo idziemy
droga krajowa gdzie przejeżdżają obok nas co jakiś czas samochody. Po drodze mijamy fabryki i inne
kominy, po czym wkraczamy na ścieżkę piesza tuż obok jakiejś rzeki, która ciągnie się jeszcze
kilkakilometrow zanim ujrzymy centrum miasta.
2018-09-03 21:47:42 - Kasia: My śpimy w Pedro Solis. Jest ok. 6 euro. Duże, ale miło.
2018-07-10 15:24:59 - jerzyimonika: Jak najbardziej polecamy albergę w San Martin przy kościele.
Hospitaliero b.sympatyczny, obiad i wino jeszcze lepsze. Na pewno zasłużone większe donativo.
2018-06-04 11:41:41 - Adam i Barbara: San Martin schronisko - polecamy, bardzo miła atmosfera,
udogodnienia, kuchnia wyposażona, napoje i herbatniczki na śniadanie w poczęstunku od hospitaliera. Tutaj
zostaliśmy okradzeni z pieniędzy; wyczyszczono nasze portfele z gotówki Euro, zostawiając złp; był to ktoś z
braci pielgrzymów, nikogo obcego nie było w schronisku, wszyscy byli na starcie rejestrowani i spisywani
przez hospitaliera...
2017-08-16 21:00:53 - Dominik: Duże albergue - jak na Frances.
2017-06-11 18:16:30 - Ewelina: 7 km za Aviles w San Martin de Laspra jest bardzo przyjazne albergue
donativo. Jeśli ktoś ma jeszcze siły to polecamy iść dalej! Komentarz o Albergue zamieściłam poniżej.
2015-09-14 11:10:12 - Maria: Tablica przed albergue też się myli, idąc tym wariantem normalnym (nie
szosą), w ogóle nie przechodzi się przez Pierablancas i trasa nie ma 32 km, tylko 39. Albergue w Aviles ok,
duże, prysznice są, miejsce do prania z tarkami też, w kuchni tylko mikrofalówka.
2013-10-15 00:57:32 - Gośka i Michał: Albergue niezbyt przyjemne (kącik kuchenny również). Na plusprysznice. W albergue pytac o dalszą drogę przez miasto do Piedrasblancas.
2013-09-27 17:47:13 - Dorota: W albergue jest jedna duża sala około 60 miejsc i mniejsza na piętrze.
Duża łazienka z 3 prysznicami. Bardzo blisko do \"starego miasta\". Wyszliśmy o godz. 7.30 do Soto de
Luina a doszliśmy na 19.00 .Zrobiliśmy tylko jedna przerwę na jedzenie w południe, a około 16.00 szliśmy
prawie na czworakach tak jest stromo w górę i w dół. Po tej trasie wszystko jest już łatwe!
2013-07-27 18:09:08 - Kajetan: Schronisko dość zaniedbane i brudne materace. Dużo miejsc i czyste
nowe łazienki. 5e A do Soto de Luina rzeczywiście niecałe 40km
2013-07-15 20:08:59 - Radziuuu: UWAGA! TO NIE JEST 30 KM! Ta trasa wynosi 40 KM! Polecam
zatrzymanie się w okolicy EL PITO, a następnego dnia dojście do SOTO DE LUINA.
2013-05-31 10:47:59 - maciek: W albergue miejskim w Aviles ta nowa łazienka (na piętrze) jest super.
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Sam nocleg kosztował w maju 2013 5 euro. Położone jest przy wejściu do starego miasta, blisko 2
supermarkety Alimerka, 3 stare kościoły, więc i na mszę jest łatwo dotrzeć.
2013-05-01 21:01:59 - Magdalena i Antoni: Jeśli kogoś nie odstrasza kuchnia chińska - restauracja
Shanghai City II (ul. Doctor Jimenez Diaz) oferuje za 9 euro posiłek z trzech dań z winem + deser. Msze w
kościele św. Tomasza z Canterbury - 08:30, 10:30, 19:30 w dni powszednie, w niedzielę więcej (można
sprawdzić na misas.org).
2012-08-31 18:10:18 - assol: Nieprzyjemny odcinek tuż przed Aviles, idzie się suchą szosą z wąskim
poboczem wśród zakładów przemysłowych, obok przejeżdżają rozpędzone tiry, a kilka kolejnych
drogowskazów wskazują co 30 minut drogi wciąż 4 km do Aviles. Na przedmieściach zniknął szlak, trzeba
iść cały czas prosto drogą, albergue jest tuż na początku centrum miasta.
2012-08-13 18:40:21 - mroov: Aviles, miejsc ok 60, cena 5€. Jak obwieszczal Peter Alex schronisko
odremontowane, ale wydaje mi sie, ze jedynie czesciowo. Dodatkowe lazienki w budynku obok ze
zbiorowymi prysznicami. Na dworze kuchenka na prad oraz naczynia, miejsce do prania i suszenia, a takze
jadalnia (wlasciwie po prostu stoliki na zewnatrz budynku). W starym budynku dwie sale do spania (duza i
mala) oraz po dwa prysznice damskie i meskie. Bardzo mily hospitalero, mowiacy dobrze po angielsku (ale
byl chyba tylko tymczasowo). Swiatla gasna o 23.00. Mozna nabyc credencial - jesli spisz w tym albergue to
za darmo, jesli nie to za 1 €. W miescie oczywiscie sklepy i bary.
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Etap 21
Aviles - Muros de Nalon (21.2 km)

Rozpoczynamy etapy w Asturii Zachodniej, gdzie Camino będzie nas prowadzić ciągle to w górę to w dół i będziemy
przekraczać wiele rzek, których źródła są na południu. Wychodzimy przez dzielnicę Alemania. Kontynuujemy szosą i
ścieżką w lewo aby dojść do Salinas. Przechodzimy przez miejscowość i wychodzimy na wzniesieniu do San Martín de
Laspra i schodzimy do Piedras Blancas, miejscowości, do której nie wchodzimy ponieważ kontynuujemy szosą
(widoczne na wzniesieniu) i bardzo wygodnymi ścieżkami do Santiago del Monte. Z tej miejscowości, kontynuujemy
szosą do Ranón. Ścieżkami (kolarze szosę) kierujemy się do El Castillo i do Soto del Barco, skąd idziemy dawną szosą
by przybyć do mostu na Nalón. Przechodzimy go i kontynuujemy camino w lewo, doprowadza nas do Muros de Nalón.
Z Avilles do Rellayo można iść cały czas szosą N-632!

Sabugo
Do San Cristobal (za Aviles): 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 311.3 km

San Cristobal (za Aviles)
Do La Sablera: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 309.7 km

La Sablera
www.caminodesantiago.pl
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Do Salinas: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 309.5 km

Salinas
Do San Martin De Laspra: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 308.6 km

San Martin De Laspra
Do Vallinas: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 306.2 km

Możemy odwiedzić kościół parafialny San Martína, obok cmentarza, w starej części miasteczka. Wyróżnia
się jego dzwonnica pétreo z XVIII ale przede wszystkim okno przedromańskie, obronne z rżniętego szkła jest
wyraźnym znakiem konstrukcji z epoki monarchii asturiana.
2018-08-20 22:31:09 - Michal: Mala zmiana trasy z Aviles do San Martin: na drodze z Aviles, a jeszcze
przed Salinas strzalki prowadza przez las, wyprowadzajac juz na Piedras Blancas. Z tamtad sa juz strzalki do
San Martin, bez problemu, ale Salinas w ten sposob omijamy. San Martin jest bardzo blisko do Piedras
Blancas, wiec i do sklepow i barow, ktorych tam nie brakuje.
2017-08-07 15:43:20 - Wojciech: Albergue San Martin - bardzo przyjazny hospitalero i zadbana duża
alberga. Do Soto de Luña około 32 km. Polecam nocleg w tym miejscu.
2017-07-15 21:18:50 - Iwona: Albergue San Martin - 46 miejsc w kilku pokojach, można przy odrobinie
szczęścia dostać nawet dwójkę, donativo, dobrze wyposażona kuchnia, pranie i suszenie również donativo.
Bardzo przyjemny i pomocny gospodarz Jose. Czyściutko, normalne materace (nie te z ceraty) - bardzo
polecam!!!
2017-06-11 18:15:18 - Ewelina: Od 2016 roku otwarte jest Albergue w San Martin de Laspra. Tuż przy
kościele. Bardzo polecem to miejsce. Jest tylko 7 km za Aviles, a znacznie skraca odcinek do Soto de Luina.
Samo albergue prowadzone przez bardzo sympatycznego Hiszpana. Zgarnął nas z drogi w deszczową
pogodę, a następnie zawiózł do supermarketu. W albergue super wyposarzona kuchnia, pralnia z suszarnią,
czysto i przyjemnie. Albergue jest duże, miejsc na pewno ponad 30. W sobotę była możliwość uczesnictwa
we Mszy Św. w sąsiadujacym kościele. Bardzo polecemy to przyjazne albergue.

Vallinas
Do Naveces: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 304.4 km

Naveces
Do Santiago del Monte: 1 km | Do Santiago de Compostela: 301.8 km

Santiago del Monte
Do Ramon: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 300.8 km

Możemy zobaczyć kaplicę de los Remedios,, na ulicy Ventajella. Sklepienie beczkowe proste, mały portyk
na wolnym powietrzu na dwu kolumnach.
2013-05-01 21:08:14 - Magdalena i Antoni: Około 2.5 km za Santiago del Monte można skrócić drogę o
ok. 1 km nie skręcając w prawo jak pokazuje strzałka, tylko kontynuując prosto. Uwaga, może być tam
więcej błota po deszczu.

Ramon
Do El Castillo: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 296.5 km
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El Castillo
Do Muros de Nalon: 3.2 km | Do Santiago de Compostela: 294.8 km

Istnieje możliwość noclegu w albergue Bocamar w San Esteban de Pravia (13 euro). Po przejściu mostu na
rzece Nalon jest drogowskaz do San Esteban. Stamtąd następnego dnia poszedłem przepiękną widokową
ścieżką nad morzem aż do playa Aguilar, a stamtąd prosto do El Pito, omijając w ten sposób Muros de
Nalon. (Artur, 2011-11-22) Potwierdzamy,bardzo piękna trasa z San Esteban,plaże przepiękne,ale woda
ociepla się dopiero po południu,schronisko młodzieżowe Bocamar nadal 13euro,(15-07-2013) oferują
również posiłki,W miejscowości sklepy i bary;warto po przyjściu wybrać się ok. 1 km do portu na zachód
słońca na plażę przy porcie. (Paweł Basia i Beata, 2013-08-14)
Informacje o albergue w San Esteban de Pravia: Albergue juvenil Bocamar: 26 miejsc, cena: 13€ (+3€
śniadanie, +8€ obiadokolacja), Avda. Fierro, tel. 985-58-02-93 / 696-82-31-49, www.alberguebocamar.com,
całoroczne, otwarte cały dzień, brak kuchni, internet

Muros de Nalon
Mieszk.: 200 | Do El Pito: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 291.6 km

Droga przebiega w poprzek placu markiza de Muros, gdzie natrafimy na kościół Santa María, z wieku XVIII z
fasadą barokową, i Ratusz. W 2007r w Muros był szpital dla pielgrzymów i biednych wędrowców.
2018-10-30 17:26:07 - Podróżnik : Albergue de Naranja funkcjonuje - nie spałam jednak spotkałam
osoby, które były szczęśliwe by się tam zatrzymać. Jest wszystko czego potrzeba - pralka, kuchnia, WiFi.
Donativo. Co do albergue obok kościoła - potwierdzam - 10e, prywatna, nazywa się Camino de la costa,
ladnie w środku, nie znam szczegółów bo podrożowałam dalej.
2018-10-29 20:08:18 - Anna: W Muros de Nalon jest super albergue tuż przy kościele. Jeśli nie ma nikogo
to trzeba dzwonić. Numer na drzwiach. Miejsc ogólnie chyba 19. Dwie łazienki. Świetnie wyposażona
kuchnia. Salon z telewizorem jak ktoś ma ochotę pogodę obejrzeć ;) Cena 10 euro. Bardzo czysto.
Hospitallero uprzejmy, ale nienarzucający się. Polecam
2018-08-03 10:40:01 - Paweł: w Muros de Nalon Cas del Naranja niby donativo,ale jakieś
dziwne...mieliśmy rozbić tam namiot ale hospitalro zaczął coś kręcić i odsyłał nas dalej-ogólnie sprawiał
niesympatyczne wrażenie,więc poszliśmy dalej- 300m Hostel Casa Carmelo 15€ łóżko,jest kuchnia,pranie
5€ przez obsługę,duży ogród niedaleko supermarket Dia,bardzo czysto i przyjemnie.Wychodząc rano w
Muros przy kościele zauważyliśmy albergue- chyba parafialne...
2016-04-14 15:49:35 - S.: Jest prywatne ładne albergue i serwują tam posiłki. W wiosce jest też duży
supermarket.
2014-06-26 23:16:23 - Marcin Warszawa: Przy wejściu do Muros polecam restauracje Bar Versalles.
Smaczne i obfite jedzenie.
2011-07-11 15:30:23 - kuba: Albergue turystyczne - 13E. Większość pielgrzymów podzieliła sobie etap na
dwa nocując tutaj albo idąc do El Pito (tak zrobiliśmy my). W Muros natrafiliśmy na bardzo przyjemny targ
na rynku. Dużo produktów regionalnych.
2010-07-26 20:50:45 - Krzysztof: Na tablicy informacyjnej w Albergu Aviles, jet informacja, że schronisko
młodzieżowe w Muros,. został przekształcone w Alberg, informacji nie potwierdzam, poszedłem do Soto
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Etap 22
Muros de Nalon - Soto de Luina (12.3 km)

Wychodzimy na camino schodząc w dół, a później w górę by przybyć do El Pito, bardzo bliskiej pięknej miejscowości
Cudillero, przez którą Camino nie prowadzi. Idziemy dalej szosą do Villademar ścieżkami między zagajnikami,
przybywamy do Rellayo by rozpocząć strome zejście do poziomu morza w La Magdalena, i znów się wspiąć,
przechodzimy szosę krajową i opuszczamy ją ostatecznie by kontynuować szlakiem w kierunek Sotomayor. Od tego
miasteczka idziemy dalej szosą a w końcu szlakiem by przybyć do Soto Luiña

El Pito
Do Rellayo: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 289.1 km

Albergue Cudillero: 8 miejsc, cena: od 12.50€ do 17.50€ (od 25.07 do 30.08), tel. 689-23-25-32 (W-App) /
985-59-02-04, całoroczne, otwierane od 14:00 do 22:30, www.alberguecudillero.com, kuchnia, internet,
śniadanie w cenie
Możliwość noclegu: Hotel Álvaro (Av. de Selgas, 12 miejsc, cena od 20€, tel. 985-59-02-04), Hotel Rural
Aguilar (6 miejsc, od 45€ dwójka, tel. 985-59-05-82), Hotel Casa Vitorio (Av. de Selgas, 18 miejsc, cena
od 60€ dwójka, tel. 985-59-10-03), Complejo hotelero Lupa (Ctra. N-632, Km 122, tel. 985-59-09-73).
Polecamy hotel Casona Selgas - wygodny, ładny, 22 euro od osoby, w komplecie kolacja i
śniadanie. (Magdalena i Antoni, 2013-05-01) Polecam Hotel Vitorio - 25 euro za osobę ze śniadaniem i
kolacją - bardzo obfitymi. W hotelu jest basen - super sprawa po całym dniu marszu. Reklamy hotelu
pojawiają sie na dojściu do Pito. Adres hotelu: www.casavitorio.com (Marcin Warszawa, 2014-06-22)
To miejscowość, w której emigranci do Ameryki zostawili w spadku interesujące budynki, wyróżnia się
ponad wszystko pałac Selgas, znany jako Wersal asturiano, ze względu na swój park, który można zobaczyć
przez kratę bramy na początku. Jest z wieku XIX i napotkamy go obok Camino. Razem z kościołem, z tego
samego okresu, i szkołą, jest spadkiem mecenasów Fortunato i Ezequiel Selgas.
W tej miejscowości zgubiłem szlak, proszę uważajcie na strzałki, powinienem skręcić w lewo, a poszedłem
prosto. Ostatecznie wyszło około 45 km. (Krzysztof, 2010-07-26) UWAGA NA NIEOZNAKOWANY SKRĘT

www.caminodesantiago.pl

Strona 20/85

Camino de Santiago

Camino del Norte

SZLAKU! My się nie pogubiliśmy tylko dzięki jakiejś wolontaryjnie działającej kobiecie wystającej z okna i
wskazującej drogę. Skręt szlaku za kościołem, w lewo przed pomarańczowym budynkiem, muszla zrobiona
prywatnie przez kogoś na ogrodzeniu po stu-dwustu metrach - więcej szczegółów nie pamiętam. (kuba,
2011-07-11) Zgadzam się z Krzysztofem, jedyne miejsce na trasie gdzie mogłam się zgubić... ale
opatrzność czuwała i spotkałam parę Niemców którzy szli w przeciwnym kierunku ze swym magicznym
przewodniczkiem i szukali szkoły.... gdyż idzie się jakiś czas prosto przed siebie i nie ma strzełki w lewo,
natomiast można trafić na mylną pomarańczową w prawo, Należy tak jak mówi Krzysztof skręcić w lewo i
strzałi za jakiś czas się pokaża, wogóle niektóre odcinki na del Norte są pomieniane ze względu na budowe
autostrad i innych dróg, tak więc kilometry miałam nieraz wrażenie mogą być mylnie podawane, ale
generalnie całą trasa super oznaczona oprócz tego jednego miejsca.... (Monika,2013-08-23) To miejsce
znajduje się tuż przed szkołą! Znak jest na niskim murku po lewej jednak jest często zasłonięty przez
samochód. Gdy zobaczymy pomarańczową strzałkę w prawo cofnijmy się z 200m na właściwą
drogę. (Gośka i Michał, 2013-10-15)
W El Pito warto skręcić nad morze i zatrzymać się chociaż na chwilę w przepięknym miasteczku
nadmorskim Cudilero. Nadrabia się kilka kilometrów, ale wrażenia duże. Wyjście z Cudilero drogą nad
morzem. Dochodzi się w pobliże Rellayo. Uwaga - nie przekraczać drogi N-632 (przebudowa). Przed Rellayo
trzeba skręcić na mało używaną N634a. (Zygmunt, 2012-06-21)
2018-10-30 17:29:27 - Podróżnik : 1km przed El Pito po lewej stronie możemy zatrzymać się chwilę na
zwiedzanie imponujące kościoła otoczonego wielkim ogrodem - obok niego jakis budynek urzedniczy:)
2018-09-05 23:48:11 - Kasia: Wczoraj nocowałyśmy w Hostal Cudillero. 13 euro. Warunki przyzwoite, sle
nic poza tym. 2 pokoje 4 osobowe (po 2 piętrowe łóżka). Jest kuchnia. Przy pokoju prysznic i toaleta. Dwie
umywalki w pokoju. Warto zwiedzić pobliską rybacką wioskę Cudillero.
2015-09-14 18:50:56 - Maria: Problem rozwidlenia chyba został porządnie rozwiązany, w lewo poza
muszlą na murze drogę wskazuje kilka strzałek na szosie, także spokojnie :)

Las Duenas
Do Rellayo: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 286.8 km

Rellayo
Do La Magdalena (przed Soto de Luina): 1 km | Do Santiago de Compostela: 284.9 km

La Magdalena (przed Soto de Luina)
Do Sotomayor: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 283.9 km

2013-10-15 01:14:22 - Gośka i Michał: Gdy przechodzimy pod tym fantastycznym nowym mostem
polecamy przejście się po tym zamkniętym (niższym). Najpiekniejszy obiekt mostowy na całym Camino del
Norte! Idziemy 700m starym mostem, cały czas prosto, potem kawałek wzdłuż zjazdu z autostrady i
dochodzimy do ronda, skręcamy w lewo na wiadukt nad autovią (na znaku jest napis \"Camino\"). Tam już
dochodzimy do szlaku.
2010-07-26 20:59:13 - Krzysztof: Budowa autostrady, szlak zmieniony, nie przechodzi przez zatokę, przy
zejściu z asfaltu w lewo.

Sotomayor
Do Soto de Luina: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 282.6 km

Soto de Luina
Mieszk.: 2000 | Do Valdredo: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 279.3 km

Albergue de peregrinos de Soto de Lui&ntilde;a. Miejsc 20 w jednej sali w starej szkole. Klucze mają w barze
Ecu. Nie dysponuje kuchnią.
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Gmach przyłączony do kościoła parafialnego Santa María, obecnie dom kultury, był szpitalem dla
pielgrzymów (Hospital del Rosario) od 1713 do 1811 przyjmował pielgrzymów co udokumentowane jest od
wieku XVI.
2021-10-13 19:10:04 - Kuba: Alberga de Peregrinos otwarta 13 października
2018-08-08 22:38:33 - Paweł: Po raz drugi szedłem wariantem górskum oo 5 latach ...po modyfikacjach
szlku w 2016 mimo że wyprostowano wiele zakrętów i zmniejszono przewyższenia to jednak końcowe 3 km
nie do przejścia po deszczu lub w trakcie,a nawet na sucho bez dobrych górskich butów-kozie ścieżki
pozarastane trawą i krzakami-tylko dla doświadczonych wędrowców z dużym zaoasem wody.
2018-06-24 21:08:56 - Grzegorz: Wariant górski jest bardzo dobrą opcją jeśli na trasie jest sucho. Fakt
że dopiero na 20 km jest pierwszy bar w Villademoros. A do Cadavedo nawet się nie wchodzi. To jest duży
skrót nie ma czego się bać warto spróbować to opcję.
2018-06-04 11:45:47 - Adam i Barbara: Servicio jest OK, w korytarzu jedynie mikrofala; hospitaliera
otwiera też drugą salę, inkasuje opłatę; absolutnie odradza wariant górski.
2018-04-28 21:30:11 - Mariusz: Wyjątkowo zimne miejsce. Poza tym OK. Świeżo wyremontowane
łazienki, czysto, ciepła woda. W kuchni tylko mikrofalówka - tu nauczyłem się robić herbatę w mikrofali;) Nie
zalecają spożywać wody z kranu - przynoszą w butlach.
2017-06-09 20:22:29 - Ewelina: W Soto albergue miesci sie w starej szkole. Bilet kupuje sie w pobliskim
barze i nalezy go zatrzymac do sprawdzenia. Nocowalysmy w maju 2017. Na sasiednim lozku pielgrzyma
pogryzly pchly. Warto zabierac ze saba jednorazowe poszewki na poduszki i przescieradla z miejsc w
ktorych je dostaniecie! W Doto na pewno sie przydadza. Trafilysmy do Soto w niedziele. Sklepy byly
zamkniete, ale mozna zjesc w pobliskim barze lub restauracji.
2015-09-14 11:13:35 - Maria: Albergue 5 euro płatne w barze, zachować bilecik, bo zabierze go
wieczorem hospitalero. Na początku 2015 osobiście oznakował on następny etap camino (inny odcień
żółtego), bardzo ładna trasa przez lasy, rzeczki i wioski. Wyjaśnia i pokazuje na mapce.
2015-07-27 09:22:15 - Marcin: W Soto są trzy sale, jedna z lozkami, druga z materacami i trzecia takze
na materace, gdy wszystko się zapelnilo materace byly takze na korytarzu - nikogo bez miejsca nie
zostawia. W barze menu pelegrino 10€ za obiadokolacje, dwa dania napoj i deser. 3€ za sniadanie,
kawa/herbata plus dwa tosty. W barze otwarta siec WiFi. W miescie dwa sklepy, kiosk i dwa bary. Wszystko
zamkniete w niedziele poza Ecu.
2014-08-19 09:12:21 - asia ef.: w albergue II sale - I sala 22 miejsca, II sala materace, nie wiem
dokladnie ile ok 12-14, sklapy, bary, rstauracje
2014-08-19 09:09:50 - asia ef.: ok.20 przychodzi do albergue Pan ktory spr czy wszyscy zapłacili, ma ze
soba 3 mapki, pokazuje na nich trase- tradycyjna (gory, najgorsza), trasa ( najlatwiejsza) i kawałek trasa
kawałek wybrzezem i lasem ( polecam, warto!)
2013-08-01 12:28:49 - maciek: Potrze z Rzeszowa, po prostu kiedy ja byłem było donativo, kiedy Ty
byłeś była cena 5 euro, więc nie ma powodu do kłótni, zmiany w cennikach na Camino to normalna rzecz,
ale przede wszystkim nie rozumiem tych emocji związanych z oburzeniem na płacenie 5 euro za łóżko..., to
naprawdę jest niewielka kwota za mozliwość prysznicu, wyprania i przespania się. Nie dajmy się zwariować.
2013-07-15 20:15:42 - Radziuuu: UWAGA! TO NIE JEST 30 KM! Ta trasa wynosi 40 KM! Polecam
zatrzymanie się w okolicy EL PITO, a następnego dnia dojście do SOTO DE LUINA. Albergue mieści 22 łóżka i
25 materacy, dwie łazienki oraz salę ze stołem
2013-06-24 13:06:58 - Piotr Rzeszów: W Soto de Luina 28 maja musiałem zapłacić 5euro od osoby... za
co nawet dostałem pokwitowanie... więc na pewno nie jest donativo... a warunki w środku... sala\"jadalnia\",
sala\"sypialnia\" i 2łazienki. Brak kuchni... więc znowu się pytam... za co te 5E?? za ciepłą wodę i łóżko??
2013-05-31 10:53:01 - maciek: Droga z Aviles długa, ale łatwa, więc odcinek light. W maju 2013 w alb.
było donativo, rejestracja nadal w barze Ecu (wchodząc do miejscowości najpierw po prawej stronie jest bar
Ecu, widać go wyraźnie, tam się wpisujemy do ksiązki, dostajemy sello i idziemy do albergue położonego
300m powyżej, w starej szkole). W miejscowości na odcinku między barem Ecu i albergue jest mały
supermarket.
2013-05-02 19:31:07 - Magdalena i Antoni: My wybraliśmy za Soto opcję górską - szlak bardzo trudny
kondycyjnie, ale 2 km krótszy. Fantastyczne widoki! Po drodze trzeba przejść przez pastwisko - zdarzyły się
krowy blokujące przejście, musieliśmy wspiąć się na skałkę aby je ominąć :-)
2012-08-13 18:41:39 - mroov: Soto de Luiña, miejsc dosc duzo, cena: donativo. Sello i rejestracja w
barze Ecu. Bardzo w porzadku hospitalero, przyszedl z pomoca nawet w srodku nocy. Dwie sale - jedna z
lozkami, druga z materacami (bardzo wygodnymi), a w razie potrzeby mozna spac nawet w przedsionku czy
jadalni. Było troche zimno, wialo od okien. Po jednej lazience damskiej i meskiej. Kuchni brak. Miejsce do
prania i suszenia. Na noc wylaczaja korki. W miare czysto. W miescie sklepy i bary.
2011-09-19 21:16:29 - kata: byliśmy we wrześniu 2011 - po morderczym dla nas (:P) odcinku z Aviles
dotarliśmy o 21, nie było problemów z miejscem.
2011-09-13 10:38:37 - Grażyna: Rzeczywiście za Belllota należy skręcić za znakami na wybrzeże,
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przepiękne, puste plaże i cudne wybrzeże. Nawet nie wracać do Tablizo ale dojść znakami do Ribon ( 4 km)
po drodze jeszcze jedna piękna plaża!
2011-09-07 13:53:16 - Emilia: sierpień 2011: nie było problemów z miejscem, nawet po 18: duża sala z
materacami. Wieczorem przyszedł hospitaliero i objaśnił trasę na kolejny dzień
2010-12-05 15:40:11 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Nie trafiliśmy na naukę tańca, za to w
drugiej sali, którą otworzył hospitalero, było dużo dmuchanych materacy.
2010-07-26 21:11:49 - Krzysztof: Potwierdzam, klucze i pieczątka w barze Ucu po szlaku. Cena donativo,
jest skrzyneczka. Brak kuchni. Dwa prysznice dla kobiet i mężczyzn. W sali lustrzanej obok od g.20.00 do
g.22.00. nauka tańca, jet głośno. Następny etap do Cadavedo jest polecany przez miejscowych po asfalcie,
trasa dobrze oznaczona, szedłem nią.
2009-09-04 20:18:52 - Krzysiek: Według niektórych hiszpańskich przewodników odcinek do Soto de
Luina ma nawet 38 km, jest bardzo trudny, więc jeśli ktoś ma czas warto podzielić ten odcinek nocując w
połowie trasy w którymś z hosteli. Oczywiście można też przejść (wszystko jest dla ludzi), dochodząc do
albergue nawet wieczorem - nie musieliśmy spać po daszkiem, w środku były dwie duże sale dla posiadaczy
karimat, gdzie spokojnie wszyscy się zmieszczą.
2008-09-04 19:32:36 - Darek :
W 2007 z konieczności spędziłem tam 2 noce. W sali (łóżka piętrowe) bardzo szybko komplet, ale dla
posiadaczy karimat: od wejścia na lewo mała salka (do 8 osób) z wygodną podłogą oraz przestronny
przedsionek. Rezerwowo: przed wejściem sporo miejsca pod daszkiem.
Uwaga: za Soto de Luina łatwo wejść na drogę przez góry. Jakieś 1,5 km od albergu rozejście sie szlaków kierować się tym w prawo, po płaskim.
2008-08-12 13:12:35 - Od Macieja: Soto de Luina - albergue -donativo, klucze, rejestracja i sello w barze
Ecu, koce, brak kuchni, 20 miejsc na jednej sali, szybko komplet, kilka osób spało na karimatach pod
schroniskiem.
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Etap 23
Soto de Luina - Cadavedo (20.6 km)

Ten etap umożliwia różne opcje drogi ale z małą możliwością wyboru. Są znaki, które nas prowadzą przez górę de Las
Palancas, drogę tradycyjną lecz nie polecamy jej ze względu na złe oznakowanie i obfite chwasty. Inna opcja trasy jest
oficjalna, która prowadzi od miasteczka do miasteczka szlakami, które są zaniedbane. Ostatnia, bardziej jednostajna,
to kontynuować dawną szosą, o małym ruchu i bez możliwości zagubienia. Można być pewnym, że łączy miejscowości
Albuerne, Novellana, Castañeras, Santa Marina i Bellota. Aby nie było nudno ciągle po szosie, polecamy po Bellota
kontynuować szlakiem, który odchodzi w prawo do czterystu metrów od tej miejscowości, ponieważ pokonanie spadku
i wzniesienia do Tablizo jest wykonalne. Z tej miejscowości, ciągniemy dalej szosę do Ribón, Friera do Cadavedo.

Valdredo
Do Albuerne: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 276.7 km

Albuerne
Do Novellana: 3.4 km | Do Santiago de Compostela: 276.2 km

Novellana
Do Castaneras: 2 km | Do Santiago de Compostela: 272.8 km

Jest wskazane zobaczyć kościół Santiago, z XVIII w, zbudowany na bazie materialnej dawnej kaplicy
Santiago. Kościół był odnowiony w latach późniejszych.
2018-10-30 17:31:29 - Podróżnik : W tym malutkim miasteczku pełno jest niesamowitych, kolorowych
kwietników stworzonych ze starych rowerów. Bardzo ciekawy pomysł i nietypowe jak dla małej
miejscowości dbanie o wygląd ulic.
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Castaneras
Do Santa Marina: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 270.8 km

Santa Marina
Do Ballota: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 268.5 km

2014-06-28 21:58:55 - Lila Warszawa: Jest bar Gayo i pension Prada prowadzone przez ta sama panią .
Dwójka kosztuje 30eur . W pokojach czuć wilgoć,ale z braku laku można sie przespać

Ballota
Do Tablizo: 2 km | Do Santiago de Compostela: 266.1 km

2018-10-29 19:55:50 - Anna: W Ballota jest hotel Casa Fernando. Pokoje dwuosobowe za 40 euro (20 od
osoby). Oferują również "albergue" 15 euro za łóżko (3 dwupiętrowe łóżka w dwóch pokojach). Polecam.
Czysto, normalna pościel, bardzo miła właścicielka. Menu del día 10 euro, śniadanie 4euro.

Tablizo
Do Ribon: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 264.1 km

Wyróżnia się most, który trząsł się, mityczne przejście pielgrzymów przez rzekę Cabo, na granicy rad
miejskich Cudillero i Valdés. Obecnie jest kamienny lecz nazwa nawiązuje do poprzedniego drewnianego.

Ribon
Do Friera: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 262.3 km

Friera
Do Cadavedo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 259.9 km

Cadavedo
Do Villademoros: 1.1 km | Do Santiago de Compostela: 258.7 km

Albergue municipal de Cadavedo: 12 miejsc, cena 3€, na końcu miasta, mały domek po lewej stronie,
tel. 985-64-50-86, całoroczne, brak kuchni, czajnik, klucze w barze El Salón (lub pod kamieniem przy
drzwiach wejściowych), menu w barze El Salón 7€, jest też drugi bar - menu 8€, sklepy po drodze nad
morze.
W tym roku w lipcu schronisko szybko się zapełniło. Hospitaleria dała nam miejsce w la casa natal del padre
Galo na początku wioski. Na miejscu jest tylko łazienka z umywalką i toaletą, więc prysznic i pranie lepiej
zrobić w albergue. (Peter Alex, 2010-09-18)
Chociaż pieszo nie jest po drodze, jeśli wybieramy na nocleg tę miejscowość możemy pójść do kaplicy
dziewicy la Riégala lub Regalina, która znajduje się na małej równinie skąd widać piękne skały nadmorskie
Cantábrico. W każdą ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się tu festyn ludowy, który jest pokazem folkloru i
najpiękniejszych strojów ludowych w Hiszpanii. Piękna kamienista plaża, warto tam odpocząć, choć trzeba
nieco do niej wędrować- po drodze ze 2, 3 sklepy.(Haga, 2011-09-28). Warto pójść do kaplicy Regaliny na
skałach nadmorskich z widokiem na całe wybrzeże. Może trzeba podejść kawałek , może pół godziny trochę
za strzałkami Regalina. Miejsce przepiękne! W schronisku masa ludzi i nikt oprócz nas tam nie trafił a
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szkoda, my spędziłyśmy tam cały wieczór! (grażyna, 2011-09-13)
2018-10-30 17:36:20 - Podróżnik : Albergue municipalne Cadavedo - 6e na końcu miasteczka, bardzo
dobre warunki. Jest kuchnia z miktofalą, czajnikiem, kawą i herbatą do dyspozycji. Automatem na kawę za
50 centów. Bardzo miła hospitalera, na dole wirowka do odwirowania prania:)
2018-09-06 12:04:43 - Kasia: Dodam jeszcxe do poprzedniego wpisu, że oczywiście zostawiłyśmy po
kilka euro więcej za te produkty żywnościowe.Pani nie chciała, ale w końcu powiedziała, że wrzuci do
skarbonki.
2018-09-06 12:04:42 - Kasia: Dodam jeszcxe do poprzedniego wpisu, że oczywiście zostawiłyśmy po
kilka euro więcej za te produkty żywnościowe.Pani nie chciała, ale w końcu powiedziała, że wrzuci do
skarbonki.
2018-09-05 23:57:20 - Kasia: Piszę na bieżąco- dziś śpimy znowu w asturiańskim domu. Gorąco
polecam! Za sklepem mięsnym należy skręcić w uliczkę i trzeci dom po lewej stronie. Rewelacja!!! Za 10
euro. Właściciele przemili. Oprócz noclego w apartamencie (2 pokoje dwuosobowe i salon z kuchnią)
dostałyśmy świeże jajka, cebulę, oliwę, piwo i cydr. Na śniadanie domowej roboty ciasteczka, mleko i kawę.
No i oczywiście ręczniki i świeża pościel. Można zadzwonić do Pana 626 83 72 69. Myśmy tego dnia przeszły
42 km i to było jak balsam dla ciała.
2018-08-29 23:48:23 - Pola: Schronisko w Cadavedo (domek na końcu miejscowosci) bardzo przytulne,
11 miejsc w domku, plus namioty, można chyba rozbić własny, 6€, dają prześcieradła, w kuchni mikrofala i
czajnik, nie ma kuchenki. Najbardziej zawiodła nas plaża (bardzo kamienista).
2018-08-08 22:46:57 - Paweł: Schronisko municypialne w Cadavedo tylko dla desperatów -poza
wszelkimi kryteriami.Spałem w namiocie przy stacji Repsola 1 km dalej -donativo :-) jest servicio ale tylki do
21
2017-08-04 15:10:07 - Gabs: Albergue w Cadavedo 6€, chyba, że śpi się w jednym z namiotów
rozłożonych w garażu (wtedy 5€). Wychodzi 18 osob a jest tylko jedna łazienka (prysznic+toaleta), ciepła
woda nie jest gwarantowana..nie ma kuchni, tylko mikrofala, czajnik, ekspres do kawy. Są bary i sklepy,
jeśli ktoś ma namiot to warto zainteresować się pobliskim kempingiem. Skręcając do albergu radzę spytać
w domku po lewej stronie, babcia przyjmuje za 10€ za dwuosobowy pokój :)
2017-06-11 18:10:57 - Ewelina: W Cadavedo spaliśmy w maju 2017. Albergue municypialne bardzo
przyjemne, czyste. Potwierdzam komentarz Zbyszka: jeśli wcześniej pogoda była deszczowa, reklamowane
Camino Naturale z Soto de Luina do Cadavedo przypomina bagnisty szlak. W złą pogodę warto iść wzdłuż
szosy. Trasa jest odrobinę dłuższa, ale widoki również są malownicze a droga cicha i mało uczęszczana;)
2016-06-02 21:58:57 - lunka: Spałam w maju 2016 czyściutko, ciepła woda! 12 miejsc, hospitalera
podwiozła nas do skleepu, przychodzi pobrać 5euro o 15:30, 18:30, 20:00 i 21:00. Przywiozła kawę i
ciasteczka:). Żadnych pluskw i mysz
2016-04-12 15:16:02 - Zbyszek: Spałem 3 września 2015. Pluskiew ani myszy nie było. Warunki całkiem
znośne. Za to nie warto iść do Cadavedo, reklamowanym Camino Naturale w złą pogodę. Ten nowszy szlak
wytyczono niedawno. Gdy pada to ścieżki prowadzą w głębokie i śliskie błoto. Ja w połowie etapu
wyszedłem na asfalt i tak doszedłem do Cadavedo.
2015-10-07 07:04:09 - Tomek: Byłem w tym Albergue za 5 euro kilka dni po paniach z wpisu
poprzedniego. 1 pokoj wylaczony z użytku (zakładam ze ten z pludkwami), w drugim tylko 5 łóżek, pluskw
nie zauważyłem, ale mysz rzeczywiście rano biegała po kuchni, wiec lepiej dobrze zabezpieczyć swoje
żarcie. Ta sama hospitaliero ma klucze do drugiego Albergue za 10 euro (za barem) , które wyglądało przez
okno na bardziej zadbane..
2015-09-29 11:01:56 - camino: Albergue w Cadavedo omijać szerokim łukiem. Niestety mieliśmy tę
nieprzyjemność trafić do niej na nocleg. W dzień wszystko wydawało się w porządku, trochę brudna, mała,
lekko zagrzybiała. W nocy zaczęła żyć - dosłownie. Pierwsza pluskwa wyszła na łowy tuż po zgaszeniu
światła, następnie w środku nocy musieliśmy wyganiać myszy plądrujące nasze rzeczy, a nad ranem widok
na ścianach nas zmroził - mnóstwo pluskiew i dziwnych robali. Omijać, omijać, omijać. Nie warto kosztem
oszczędności narażać się w tym przypadku na taką ilość robactwa.
2014-09-18 19:35:38 - JJ: Albergue na 10 osób, za 5 euro. Po drugiej stronie drogi (trzeba cofnąć się
kawałek i przed barem skręcić w lewo) jest jeszcze prywatna albergue, 8 łóżek, w cenie 10 euro.
2014-08-19 09:10:32 - asia ef.: 25/07/2014 zamkniete alberuge z powodu odroboczania :)
2014-08-19 09:03:09 - asia ef.: warto nocować w Armunii ( 2,5km przez Luarka), 16 meijsc noclegowych,
w odleglosci i 600 m duza Alimerka, rano ok.7 kawa, warunki dobre, Piotrek - polski hospitalero
2013-10-15 01:22:08 - Gośka i Michał: Opcja do Cadavedo wzdłuż morza to ciągle góra-dór, góra-dół.
Więc warto się zastanowic nad opcją górską:) Mała plaża za Ballota piekna.
2013-08-22 22:03:05 - Monika: PO 40km w dniu poprzednim, warto zrobić sobie tylko 20km odcinek do
Cadavero, przez góry wychodzi jeszcze krócej, więc na miejscu byliśmy zdziwieni że jesteśmy jedni z
pierwszych około godz. 14..., schronisko bardzo przytulne z ciasteczkami i wyborem herbat,do tego kwiatki
w wazonie, więc brawa dla tego Pana P
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2013-08-14 08:12:29 - Paweł Basia i Beata: Jako że szliśmy trasą górską, więc krótszą,to dotarliśmy do
Cadavedos późno i nie było już miejsc w albergue( Uwaga-jak dowiedzielismy się następnego dnia od
Piotrka w Almuna,to była nieprawda-w willi przy drodze wjazdowej do albergue też przyjmują pielgrzymów,a
resztę kierują do zaprzyjaźninych hotelarzy zawracając ,pielgrzymów prawie spod drzwi albergue gdzie były
jeszcze wolne miejsca) Można przenocować na campingu w centrum wioski-dostaliśmy rozłożony namiot (6
euro od osoby+5 namiot)na terenie campingu basen!
2013-07-15 20:29:31 - Radziuuu: Trasa znośna, chociaż polecam trase prowadzącą szosą n-632. W
albergue w cadavedo nie byłem, ponieważ wszyscy mówią, że beznadzieja, dlatego polecam pensjonat
CASA CARIN, położony na końcu wioski, niedaleko camino. Ponieważ to miejsce jest położone daleko od
centrum wioski, to (bardzo miły) właściciel jest w stanie odebrać pielgrzymów (pokoje są dwu- i
czteroosobowe) z jakiegokolwiek miejsca. Mnie później zawiózł nawet do supermarketu. Cena 30 euro za
PARĘ. Luksusy jak w hotelach: ja mam 60m2 na cztery osoby Osobna łazienka W pełni wyposażona kuchnia
Dwa dwuosobowe pokoje Salon Wszystko urządzone jak prywatne mieszkanie BARDZO POLECAM
2013-06-27 19:39:48 - Gosia: Najgorsze albergue ciasno ,łazienka okropna .Cena 5 euro ,pewnie dlatego
ze prowadzi go Polak he he.
2013-06-24 16:38:02 - Piotr Rzeszów: Warunki w normie, choć niestety znów 5euro od osoby... ale jeśli
to czyjeś jedyne źródło dochodu to co robić...
2013-06-05 23:17:14 - kalina: chejka moze mi ktos powiedziec jak sie nazywa i jak wyglada ten Polak
2013-05-02 19:47:13 - Magdalena i Antoni: Od niedawna pani hospitalerze pomaga jej chłopak z Polski,
który zabrał się trochę za poprawę warunków w albergue. Jest piec na drewno i czajnik. Polecamy bar ok.
500m z powrotem szlakiem Camino, menu za 7 euro.
2012-08-31 18:13:15 - assol: Jeśli brakuje miejsc w albergue, można spać w garażu pod budynkiem,
niestety na betonie, ale pod dachem.
2012-08-13 18:43:05 - mroov: Cadavedo, miejsc 13, cena: donativo. 10 lozek i 3 materace. Bardzo
brudna, stara i zapuszczona lazienka. Wlasciwie brak kuchni, jedynie do uzytku chyba czajnik elektryczny,
ale zasyfiony. Jadalnia (w ktorej na noc rozkladane sa materace) malo apetyczna, gdyz wszedzie bylo pełno
much. Ciasno, materace rozkladane w jadalni brudne i stare. Miejsce do suszenia oraz kranik przy szopie
sluzacy do prania - przy zbyt duzej ilosci rzeczy do prania tworzy sie pod nogami blotko. Jesli nie trzeba, to
nie polecamy nocowac. W miejscowosci sklepy i bary.
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Etap 24
Cadavedo - Luarca (16.4 km)

Etap dzisiejszy ma jako oś szosę N-632, wokół której, kilka razy to z jej prawej to z lewej strony, biegnie Camino. Z
Cadavedo wychodzimy na szosę do Villademoros, chociaż ją opuszczamy na szlak w prawo, do San Cristóbal i do
Querúas aby ostatecznie przejść szosę krajową i kontynuować szosą miejscową i szlakiem do Canero. Za cmentarzem
schodzimy do dawnej N-632, przechodzimy rzekę Esva i kontynuujemy szosą po dwustu metrach wchodzimy na szlak
w prawo (kolarze zawsze szosę). Tak skracamy sobie drogę, która nas wyprowadzi znów na szosę. Pojawi się skrót w
lewą stronę, który nas doprowadzi, za wzniesieniem do szosy. Odtąd, szlak zostawia szosę dwukrotnie i trzeci raz, do
początku długiej prostej, gdzie zostawi ją ostatecznie w kierunku Barcia, Villar i Luarca. Tym niemniej, jeśli chcemy
nocować w refugio pielgrzymów Almuña, musimy kontynuować tę długą prostą do Barcia i stamtąd w lewo szosą w
kierunku Paredes.

Villademoros
Do San Cristobal (za Cadavedo): 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 257.6 km

Szkoda, że oficjalna trasa Camino nie biegnie tuż obok wieży bajomedieval Villademoros (do dwu
kilometrów). Prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego, utrzymuje swój kształt po rekonstrukcji w IX wieku,
w czasach monarchii asturiana. Pałac, który dopełnia całokształt był odnowiony i dziś mieści się w nim
hotel.
2018-07-13 11:43:19 - jerzyimonika: Polecam prywatną albergę Casa carina 0,8 km od szlaku. Warunki
jak w hotelu, spokój, hospitaliero zawozi do sklepu. Do plaży ok 1 km, kamienista i fajne klify. Cena 15 euro.
Alberga w Cadavedo nie wiem dlaczego ale była pusta (może zamknięta?). Peregrinos spali na kempingu i
część w Casa Carina. Z Soto szliśmy drogą, 25-26 km.
2013-07-11 21:30:49 - Sylwia: Albergue w Luarca jest wewnątrz w całkiem dobrym stanie, a na trasie z
Gijon do Santiago nie spotkałyśmy żadnego innego hospitalero, który tak bardzo troszczyłby się o
peregrinos tak jak p. Piotr. Ne wiem z czego wynika niewiara Gosi w Polaków?

San Cristobal (za Cadavedo)
www.caminodesantiago.pl
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Do Queruas: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 256.4 km

Queruas
Do Canero: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 254.3 km

Canero
Do Puente de Canero: 1 km | Do Santiago de Compostela: 252.8 km

Spaliśmy w Hotelu Canero po trasie - za miejscowością. Cena dwójki z łazienką dla pielgrzymów 30€. W
hotelu jest też restauracja - menu od 20.30 za 10€. (kuba, 2011-07-11)

Puente de Canero
Do Barcia: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 251.8 km

Barcia
Do Villar: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 245.7 km

W kościele parafialnym, obok którego przechodzimy, zachowana jest rzeźba Virgen de las Nieves
(Najświętsza Panienka ze Śniegów), z XIII wieku i dwa barokowe retabula.

Villar
Do Luarca: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 243.8 km

Luarca
Mieszk.: 14000 | Do LOuteiro: 2 km | Do Santiago de Compostela: 242.3 km

Albergue de peregrinos de Almu&ntilde;a obok AS-220: do 500 metrów na skrzyżowaniu między Meras i
Paredes. Tel 985 64 02 34 653 51 62 96 ; miejsc 9; cena: 4€; otwarte 17-22
Miejscowość posiada geografię wydaną w Cudillero albo Mutriku (Vizcaya): naturalny port w ujściu rzeki
Negro otoczony przez dwie góry o wyraźnie zarysowanym stoku, na którym wyrosły dzielnice miasta w
formie schodkowej. Miasteczko morskie z fantastycznymi widokami, Luarca posiadało szpital Santiago,
założony w połowie XV wieku. Wyróżnia się wspaniałe położenie cmentarza, gdzie jest pochowany doktor
Severo Ochoa. Spotykamy tu kaplicę de la Atalaya: także nazywaną la Virgen Blanca (Najświętszej Panienki
Białej), która znajduje się obok latarni morskiej, blisko cmentarza i posiada dwa obrazy rese&ntilde;ables;
jeden dziewicy (z wieku XVIII) i drugi Chrystusa Z Nazaretu. Wyróżnia się pałac Markiza Ferrera, z XVI wieku,
później przebudowany.
2018-09-11 22:20:30 - Kasia: Luarca warto "oblecieć" i rzucić okim w kilka interesujących miejsc. O
miejsce trudno i wszędzie drogo. W końcu znalazłyśmy miejsxa w pensjonacie Oria po 20 euro.
2017-08-10 16:28:42 - Wojciech: W Luarca o 12 był już komplet (dużo miejsc zarezerwowanych) W
Almuña 24 miejsca, brak kuchni, 1 ubikacja i 2 prysznice, brak pralki. Albergue była pełna, tzn. zajęte łóżka
o 16.30. Hospitalero dokładal jakieś materace na podłodze...
2015-10-12 19:17:49 - Krzysztof: Jak trafić do polskiego hospitalero? Z opisu Kajetana trafiłem do
niebieskiego domku a tu Hiszpan nie polecam
2015-10-12 19:17:04 - Krzysztof: Jak trafić do polskiego hospitalero? Z opisu Kajetana trafiłem do
niebieskiego domku a tu Hiszpan nie polecam
2015-09-14 11:18:44 - Maria: Żeby dotrzeć do Almunii, nie pakując się do Luarki... Idziemy szosą i po
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prawej stronie drogi zobaczymy słupek wskazujący nam zejście w polną drogę w prawo. Słupek jest
pomazany sprayem na czarno, tak samo znak drogowy po lewej. Nie schodzimy w polną, tylko idziemy dalej
prosto szosą, zaczną się salony samochodowe, potem będzie widać Alimerkę. Kawałek dalej będzie
oznaczenie "albergue 400 mts" w lewo, to jest to schronisko. Płatne 5 euro. Ciasne i brudnawe, 2 prysznice,
tarka do prania, mikrofalówki pod kluczem w pokoju hospitalero. Hospitalero-starszy Hiszpan, bardzo
uczynny.
2015-07-23 16:57:13 - agata: Almuna: Niestety minelysmy sie z polskim hospitalero, przyjela nas
hiszpanka. W albergue pustki. Spalismy w 4 osoby. Pierwszy pielgrzym po przyjsciu do albergue musi
dzwonic pod numer napisany na drzwiach
2013-11-14 00:17:36 - pawlikw: schronisko super, oddalone troche od Luarki, ale Piotr zadbal o wszystko
nawet kafke zrobi rano super!
2013-08-23 19:08:25 - Monika: Jeśli ktoś przechodzi przez Luarce w niedzielę, Msze Św. w Kościele Santa
Eulalia są o 11:30 i 12:30, ja po tej pierwszej spokojnym krokiem doszłam do Piniery kolejne 15 km i miałam
miejsce zapewnione:)
2013-08-14 08:27:29 - Paweł Basia i Beata: Schronisko sympatyczne mimo much :) prowadzi je od roku
hospitalero polak-Piotrek,serwuje śniadania,sprzedaje muszle;kuchni dla pielgrzymów nie ma,tylko
mikrofalówka,ale jest wyposażenie -kubki,szklanki talerze i sztućce;opłata jak wszędzie od maja 5 euro i nie
można już przyjmować pielgrzymów w schroniskach na podłogę-nowe przepisy-tylko tylu ile łóżek...w lipcu
było już pełno po 15 (20-07-2013)
2013-07-27 18:14:32 - Kajetan: Schronisko w Almunii ok 3 km przed Luarca 5e, polski hospitalero, czysto
i przyjemnie. Odchodzi się od szlaku w lewo do niebieskiego domu
2013-05-02 19:50:20 - Magdalena i Antoni: W Luarce jest kilka niedrogich hoteli - od 30 euro za
dwójkę. Otwarta informacja turystyczna z cennikiem pokoi w całej Luarce i okolicach.
2012-08-13 18:45:14 - mroov: Almuña, miejsc ok 24, cena: 5€. Dwie sale z lozkami (w razie potrzeby
kilka osob spalo na ziemi). Ubikacja bez zamka i lazienka z dwoma prysznicami (jak jestes sprytny to uda ci
sie zamknac). Ogromne ilosci much srajacych na wszystko. Kuchenka na prad, mikrofala, garnki, naczynia,
miejsce do jedzenia, prania i suszenia. W miejscowosci market przy glownej drodze i bary.
2011-09-13 10:54:15 - Grażyna: Schronisko opisane jako Luarca jest w Almuni, około 3 km od centrum
Luarci! sympatyczne, hopitaler rano serwował kawę, grzanki i herbatniki!
2010-09-18 09:48:06 - Peter Alex: Albergue w Almuna - lipiec 2010 - 16 miejsc, 3 euro, prysznic,
mikrofala. Supermercado przy głównej drodze.
2010-07-26 21:46:20 - Krzysztof: Znowu cala trasa asfalt. Nawet hospitaliero odradza trasę tradycyjna
od Cadavedo. Brak kuchni, mikrofala zepsuta,jest jedna toaleta i dodatkowo kilkanaście materacy. Cena
donativo nie mniej niż 3 euro. Przypominam schronisko jest z lewej strony Lorca. Łóżka piętrowe, jest około
40 miejsc, w trzech pokojach, klucz jest w skrzyńce na listy.
2009-07-30 15:36:55 - Teresa: Wszystkie przewodniki łącznie z niemieckim ;) odradzają przejście
szlakiem przez góry ze względu na słabe oznakowanie. My tez się nie odważyliśmy, ale spotkaliśmy w
schronisku Polaków, którzy wybrali tę drogę. Stwierdzili, że bardziej kierowali się wyczuciem, azymutem niż
znakami... trasa szosa monotonna, ruch dość duży, korzystaliśmy z licznych szlaków prowadzonych
równolegle do głównej drogi.
2009-07-30 15:30:42 - Teresa: W Luarce nia ma albergue. Powyżej podany adres(do 500 metrów na
skrzyżowaniu między Meras i Paredes) to schronisko w Almunii! Brak kuchni. W drodze warto zboczyć z
trasy ok 1 km na plaże Cueba - naprawdę piękna! W Luarce tez jest plaża, ale juz nie tak efektowna ;). I
rzeczywiście polecam pyszną pizzę.
2009-02-28 10:51:29 - mroov: Almuna - schronisko 3€, 2 sale z łóżkami (ok 20 miejsc). Można spać też
na materacach. Kuchni chyba brak, ale przewinęła się gdzieś tam chyba kuchenka gazowa, koce są. Kolacja
w barze dopiero od 21. Można zamówić pizze do schroniska (jest podany numer). Polecam!!!
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Etap 25
Luarca - La Caridad (27.9 km)

Kontynuujemy dalej nasze pielgrzymowanie wokół szosy N-634 ulicą La Peña, na wzniesieniu wychodzimy z Luarca by
iść łagodnym wzniesieniem do Chano, L\' Outeiro, Santiago i Villuir. Tu przekraczamy szosę krajową (kolarze dalej
szosą) do Villaoril, ponieważ między Otur i Villapedre droga zmienia się w ścieżkę, która jest bezpieczna, ale
niewygodna dlatego, że można się zgubić na jakimś odcinku i trzeba się liczyć z przechodzeniem przez jakiś vallado
(tak było podczas pierwszego wydania przewodnika, rok 2003, do ostatniej kontroli latem z 2006, prawdopodobnie
jest również tak samo). Od Piñeda do Villaoril zdarza się podobnie. Z Villaoril kontynuujemy dalej po drugorzędnej
szosie do La Venta, La Colorada i Navia, gdzie przekraczamy ujście rzeki. Tam skręcamy w lewo i rozpoczynamy
łagodne podchodzenie, który nas prowadzi przez Barquiero Jarrio i Cartavio. Od tej miejscowości szlak wiele razy
przecina szosę krajową do wejścia do La Caridad, miejscowość bardzo rozciągniętą i w której po przejściu trzech
kilometry docieramy do centrum, gdzie znajdziemy La Caridad.

LOuteiro
Do Santiago _Louterio_: 0.4 km | Do Santiago de Compostela: 240.3 km

Santiago _Louterio_
Do Villuir: 0.7 km | Do Santiago de Compostela: 239.9 km

Kościół Santiago, dziś w ruinie, był zbudowany w XVI wieku. Nadproże fasady głównej było wykonane z
wykorzystaniem kamienia, który z dużym prawdopodobieństwem, pochodzi z grobowca jakiegoś pielgrzyma
podróżującego konno. Można zauważyć jego herb podzielony na trzy pola, które zawierają vieiras, i szpadę.

Villuir
Do Otur: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 239.2 km
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Otur
Do Villapedre: 6.2 km | Do Santiago de Compostela: 236.7 km

2013-05-02 19:52:23 - Magdalena i Antoni: Spaliśmy w hoteliku Rocio, 30 euro za dwójkę. Grzyb na
oknach, hałas od szosy, ale nie ma to jak łóżko z pościelą ;-) można zjeść też kolację, dla nocujących - 9
euro, dla innych - 12.

Villapedre
Do Pinera: 1 km | Do Santiago de Compostela: 230.5 km

Możemy zobaczyć na górze po lewej stronie naszej drogi kościół San Juan, z późnego romańskiego
asturiano z XII wieku (jeden z najlepszych przykładów w całej Asturii), chociaż rozbudowany i porticada z
epoki późniejszej. Kościół składa się z jednej nawy, przykrytej szkieletem drewnianym. Zwraca uwaga
wnętrze absydy, dwa piętra kolumn adosadas.

Pinera
Do Villaoril: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 229.5 km

municypalne: miejsc 20, klucz w domu María Pilar, cena: donativo
2018-10-30 17:46:31 - Podróżnik : Schronisko w Piniera w dobrym stanie, cena 6e, bardzo duże, ładne
pomieszczenie wspólne: książki , gitara, gry planszowe, hospitaleros mówiący po ang. Brak kuchni, do
dyspozycji czajnik, kawa i herbata po 0,5e do kupienia, w ofercie za 8e kolacja - sałatka, danie główne i
deser, z winem towarzyszącym jedzeniu. Możliwość zakupienia innych trunków u hospitaleros. Sklep 10min
od albergue-na poczatku miasteczka, otwarty do 21:00. Minimarket.
2018-08-08 23:00:41 - Paweł: Schronisko totalnie skomercjalizowane-pierwsze po wejściu to cennik 6€
nocleg,3€ shower,1,5€ kawa ,6€ wino itd.a gdy spytaĺem o pluskwy,to z nieszczerym uśmiechem
sympatyczny hospitalero odpowiedział,że nikt im nie zgłaszał jak dotąd...można rozbić namiot poe
kościołem,lub na plaży 2 km dalej...
2018-04-28 21:55:12 - Mariusz: Obecnie nie donativo lecz cena 5EUR. Skorzystałem z płatnego posiłku.
Ktoś zapytał o wino (standard na Camino) na co prowadzący odpowiedział, że nie ma ale ma piwo w
puszkach. Następnego dnia kazał sobie zapłacić dodatkowo za to piwo. Czyli taki arabski styl ;) Cholernie
zimno. Jedynie pokój "jadalnia" był ciepły. Termometr na śpiworze mam od 15 stopni - było poza skalą.
2017-08-09 20:51:37 - Joanna, Wojtek Marysia: Albergue odnowiona! Warto tutaj odpocząć. Za 6 e
hospitalera przygotowuje wieczorny posiłek dla pielgrzymow trzeba potwiedzieć do 18.00. Kuchnia
wyposażona . Czysto ! JEST WIFI Brak poduszek. Warto się tu zatrzymać.
2017-08-02 21:59:11 - Gabs: Albergue został ODNOWIONY. Są nowe łóżka (30), jest kuchnia, szafki na
klucz, po 2 niepodzielone prysznice dla każdej płci, wifi, oplata 5€, która hospitalierka pobiera kiedy uzbiera
się parę osób (trzeba do niej zadzwonić a nie szukać nikogo w wiosce). Sklep należy odwiedzić przed
albergue, oszczędzi nam to wracanie się do początku wioski (dobre zaopatrzenie i niskie ceny!). Pralka
zepsuta, jest stanowisko do prania ręcznego. Blisko bardzo ciekawa plaża.
2015-10-07 07:11:10 - Tomek: Byłem w październiku 2015 i pogryzly mnie tu pchły. Koleżankę pogryzly
pluskwy. Nie mowie za to Albergue jest spalone, bo poza tym miało swoje plusy, ale warto przed noclegiem
spytać hospitaliere czy coś się robi w tym Albergue by walczyć z insektami. W kuchni tylko mikrofala, w
sklepie nic co można włożyć do mikrofali.. Taki urok Camino :)
2014-08-19 09:06:24 - asia ef.: jest sklep :)
2013-08-23 19:16:17 - Monika: Mnie tam jednak coś w nocy pogryzło..., ale pewnie w każdym albergue
znajdzie się jakieś robactwo; też zamówiłam sobie z kolegą jedzonko na początku miejscowości u
hospitaliery, bo w niedzielę alternatywy brak, a na miejscu Beaty i reszty - to normalne że wszędzie na
trasie menu dla pelegrinos duże, ale dzielić się nie pozwalają, ale można sobie jakoś poradzić, ja byłam
głodna jak wilk i zjadłam prawie wszystko, ale koledze bez problemu zapakowali resztki, tak samo jedzący
przed nami Niemcy, wzieli sobie połowe obiadku, które na drugi dzień odgrzewali i nie było problemu... :) , a
sama jadalnia klimatyczna - mały pokoik pełen wszystkiego ;)
2013-08-14 08:39:15 - Paweł Basia i Beata: Albergue w porządku,w miarę czysto,mikrofalówka,miejsce
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do prania,duży dziedziniec z ławami do wypoczynku.Opłata u Pilar,ale równie dobrze może być darmowe,bo
nikt tam niczego nie pilnuje,klucz odbiera pierwsza osoba u Pilar,a zostawia ostatnia w skrzynce na listymenu u Pilar dobre,8 euro,ale zmroziła nas podczas jedzenia protestami,że nie można się nim
dzielić..?!(zamówilismy 2 menu na 3 osoby-jak dla nas,to i tak było za wiele jedzenia)
2013-07-19 12:43:45 - Rob: Polecam omijać to schronisko ... byłem w nim pierwszy razem z jakąś
Niemką. Nie posprzątane w łazience, latają tam chmary much i nie dają w spokoju jeść i spać. Mikrofalówka
jest ale brak jakiegokolwiek talerza by coś podgrzać, zresztą po otwarciu drzwiczek odeszła mi ochota na
jedzenie
2013-06-25 09:25:32 - Piotr Rzeszów: Donativo? chyba tylko w teorii... znów chcieli 5 euro, więc z troski
o nasz budżet wzięliśmy pieczątkę i trzeba było iść dalej.
2012-08-13 18:46:29 - mroov: Piñera, cena: donativo. Klucz i sello pobiera sie w domu/kawiarni. Miejsce
bardzo brudne, odrzucajace. Samo albergue w starej szkole lepsze, ale mimo to nie zachecilo nas, aby
pozostac. Na poczatku miejscowosci sklep.
2011-09-28 00:08:33 - Haga: Hałas pędzących drogą tuż pod oknami szkoły samochodów zakłóca nocny
wypoczynek. Warunki ogólnie dobre.
2011-09-07 14:01:19 - Emilia: Jedzenie u hospitaliery należy zamówić z co najmniej godzinnym
wyprzedzeniem. Gdy nie ma miejsc można nocować na podłodze, tylko trzeba liczyć się z gryzącymi
robakami (nie wiem co to było, ale przez tydzień miałam czerwone kropki na całym ciele)
2011-07-11 16:46:32 - kuba: Hałas dobiegający z drogi nie był problemem porównując z próbą lokalnego
zespołu trwającą do 22 w drugiej połowie szkoły. Cena - wciąż donativo.
2010-07-29 20:00:57 - Tomasz: Ciekawostka: hospitalera Pilar i jej mąż zbierają długopisy z różnych
krajów. Jeśli ktoś ma długopis z jakimś polskim nadrukiem bedą bardzo wdzięczni gdy się z nimi wymieni :)
W zamian dają długopisik z nadrukiem ich albergue. Albergue ok!
2010-07-26 21:52:16 - Krzysztof: Sklep po lewej stronie podczas przekraczania drogi krajowej. Klucz i
rejestracja w kawiarnia po trasie.
2010-06-22 23:53:30 - Raskolnikow: 5 euro - duży hałas, brak kuchni, ale poza tym w porządku.
2008-08-12 13:15:14 - Od Macieja: Pinera - albergue -donativo, Klucz, rejestracja i sello w domu po
trasie oznakowanym klucz z napisem Albergue. Samo albergue dużo dalej przy kościele tuż przy drodze N634 - duży hałas, 20 miejsc. Brak sklepów, jedzenie można zamówić u hospitalery.

Villaoril
Do La Venta: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 227.9 km

2011-07-11 16:49:38 - kuba: Trzeba się liczyć z objazdami trasy Camino na odcinku do Navii ze względu
na budowę autostrady. W jednym miejscu szlak przechodzi przez teren budowy! Należy zachować
szczególną ostrożność i spodziewać się dalszych zmian przebiegu trasy w niedługiej przyszłości.

La Venta
Do La Colorada: 0.7 km | Do Santiago de Compostela: 226.4 km

La Colorada
Do Navia: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 225.7 km

Navia
Mieszk.: 9200 | Do Barqueiros: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 223.9 km

Wyróżnia się dom Limonar, na początku miasteczka, przy ulicy Las Armas, razem z innymi pałacami z XVI
w.
2019-08-25 16:07:35 - Karola : Hospitalero uprzejmie wytłumaczył jak dojść w różne miejsca Navii, ale
jako że prowadzi albergue prywate, zagrzać wody na herbatę już nie pozwolił, bo to "dla klientów". Jedyna
restauracja z kuchnią czynną bez przerwy na siestę proponuje astronomiczne ceny, reszta ma przerwę od
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16, więc jeśli ktoś trafi do Navii w porze późnego obiadu, o ciepły posiłek może być trudno. Nas uratował
kebab przy porcie. 14. sierpnia można trafić na lokalną ferię i głośną muzykę do 4 nad ranem.
2018-06-04 11:51:37 - Adam i Barbara: San Roque schronisko prywatne, hospitaliero Aurelio częstuje
na śniadanie napojami i ciasteczkami, chętnie dzieli się wiedzą o szlaku, o wariantach, aż do Santiago.
2017-08-24 17:50:12 - Janek: W centrum Navii jest bardzo sympatyczne albergue prywatne, San Roque.
Przemily hospitalero na wejsciu dawal miseczke pokrojonego arbuza i na kazdym kroku okazywal, pomoc i
wsparcie. Po angielsku mowi swobodnie.
2017-08-24 17:50:05 - Janek: W centrum Navii jest bardzo sympatyczne albergue prywatne, San Roque.
Przemily hospitalero na wejsciu dawal miseczke pokrojonego arbuza i na kazdym kroku okazywal, pomoc i
wsparcie. Po angielsku mowi swobodnie.
2013-10-15 01:27:08 - Gośka i Michał: Świetna informacja turystyczna. Mapki do Ribadeo, internet.
2013-06-25 09:31:36 - Piotr Rzeszów: W Navii nie mamy co liczyć na pomoc księdza z miejscowej
parafii jeśli chodzi o jakikolwiek nocleg, ale za to dosyć blisko jest stacja kolejowa, a niedaleko od niej kran z
wodą. Sama stacja zamykana na noc, ale zadaszenie jest... Na stacji mieszka z rodziną pracownik stacji...
niezbyt przyjemny, więc o jakąkolwiek pomoc nie ma co prosić...
2013-05-31 11:03:30 - maciek: Wychodząc z Navia, tuż za mostem po prawej stronie mijamy sklep ze
starszą dość posępną panią - informacja istotna dla idących w niedzielę, bo to chyba jedyny sklep czynny
tam w niedzielę i można się w nim zaopatrzyć na drogę i nocleg do Arboces, w której nie ma sklepów.

Barqueiros
Do Jarrio: 0.6 km | Do Santiago de Compostela: 222.7 km

Jarrio
Do El Esteler: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 222.1 km

Zachowała się kaplica z dawnego szpitala pielgrzymów Santa Ana. Szpital ten był założony w 1370 i jeszcze
cztery wieki później działał nadal.
2019-08-25 16:11:32 - Karola: W sierpniu wszystkie okoliczne hostele i zajazdy były w pełni
zarezerwowane. Nie pozwolono nam nawet skorzystać za opłatą z prysznica czy przysłowiowego węża
ogrodowego. Dla osób maszerujących z namiotem znajdzie się wiele pól do spania (pod koniec
miejscowości bardzo przydatną fontannę z ławeczką), jednak bez niego może być to problem.

El Esteler
Do Cartavio: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 219.7 km

Cartavio
Do La Caridad: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 218 km

Kościół Santa María z XI wieku, lecz jego pochodzenie sięga klasztoru romańskiego z IX wieku. Zachowała
się rozeta romańska i dwie pamiątkowe płyty z wpisami z wieku X i XII

La Caridad
Do El Franco: 5 km | Do Santiago de Compostela: 214.4 km

1. municypalne - 24 miejsca, całoroczne, cena: donativo, otwarte 10-22; 2. El Franco albergue: miejsc 22,
klucz w pobliskim domu
Ta rozległa miejscowość ma przede wszystkim znaczenie turystyczne ze względu na swoje plaże. W
centrum miasta, możemy zwiedzić kościół parafialny San Miguel Mohices, zbudowany w XVIII wieku i pałac
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modernistyczny Jardón, z XX wieku.
2018-10-30 18:00:53 - Podróżnik : W Caridad możemy skręcić na camino historico wiodące przez
Vegadeo- nowe albergue - 10e, w klimacie, pięknie urzadzone, miła hospitalera z Brazylii, są wszystkie
udogodnienia, wiodące przez Trabada i El Trapa - dom otwarty przyjmujący pielgrzymow prowadzony przez
José w formie donativo, ciekawe miejsce na szlaku, instrumenty muzyczne, piekne wnętrza i dekoracje,
wspólne śniadanie i kolacja. Szlak spotyka się z oficjalnym w Modoredondo, przed miasteczkiem możemy
też wybrać opcje zwiedzania miasta Castropol, szlak również dobrze wyznaczony. Samo camino historico to
mnirj asfaltu i mniej tłumów jeśli ktoś ma dość bardzo zapchanych szlaków :)
2016-06-02 22:00:34 - lunka: 5euro, wilgotno, fajna wioska:)
2016-04-14 15:53:58 - S.: Hospitalero prowadzi bar w centrum wioski i oferuje tam menu dla
pielgrzymów.
2015-09-14 18:08:11 - Maria: Fakt, nowe albergue szybko się zapełnia, ale po tych, co się nie zmieścili,
przyjechał samochód i podrzucał do "filii" albergue 2 km w tył na camino, w budynku jakby starej szkoły
(nie jest oznakowane jako schronisko). Tylko mikrofalówka i łazienki. Czekając na samochód, mogliśmy
korzystać ze wszystkiego w nowym albergue, tj. prysznic i kuchnia. W pobliżu supermarket, warto kupić, bo
w poliżu starego nic nie ma. Koszt 5 euro.
2015-07-23 16:59:06 - agata: Szybko zapelniaja sie miejsca. Pomimo ladnej pogody ok 14 byl komplet
2013-11-14 00:19:42 - pawlikw: schornisko 5 euro platne w barze bo w schronisku nikogo nie bylo,
czystko i nowo super!
2013-08-29 14:05:08 - Magda: Potwierdzam. jest bardzo fajnie. Ale jak padal deszcz, w południe już
brakło miejsc.
2013-07-27 18:16:47 - Kajetan: Rewelacyjna nowa alberga w La Caridad Nowoczesną, czysta, z
automatem z napojami i jedzeniem, automatem do kawy. Godne polecenia. 5e W okolicy bary i
supermarket
2013-05-31 11:04:46 - maciek: No i cena w alb. w Arboces w maju 2013 wynosiła 5 euro.
2013-05-31 10:59:20 - maciek: Albergue w La Caridad jest już w zasadzie gotowe i będzie wkrótce (o ile
nie już jest) otwarte. kied spałem w Arboces na początku maja 2013 to w La Caridad nie mieli jeszcze łóżek i
nie było jeszcze czyne, ale remont był skończony. Natomiast alb. w Arboces jest rzeczywiście 1,5km przed
centrum Caridad i nie ma tam barów, sklepów, ale jest piękna plaża w odległości 600 m. W łazience
(szczególnie w kabinie prysznicowej po prawej stronie) ilość grzyba i brudu sklejającego zasłonkę jest zaiste
imponująca. Hospitalero mieszka w domku obok i przychodzi co jakiś czas zarejestrować nowych
peregrinos.
2013-05-02 19:55:38 - Magdalena i Antoni: Remont albergue w La Caridad postępuje, a my
nocowaliśmy ok. 1,5 km wcześniej, w Arboces. Grzyb pod prysznicami (jako że nie mają wentylacji).
Jedynym otwartym barem był Quinto (na wejściu do La Caridad), 10 euro za dobre menu.
2012-08-31 18:17:45 - assol: Albergue znajduje się w Arboces przed La Caridad. W samym La Caridad
albergue nieczynne.
2012-08-13 18:47:27 - mroov: La Caridad, miejsc ponad 20, cena: 5€. Albergue przed miastem, na lewo
od glownej szosy. 3 prysznice i 3 lazienki, dwie sale z lozkami oraz materace. Jadalnia, miejsce do suszenia.
Czysto, calkiem przyjemnie, w porownaniu do poprzednich schronisk. Kuchni brak, jedynie mikrofalowka.
Albergue w El Franco nieczynne. W samym La Caridad sklepy i bary.
2011-07-11 16:51:54 - kuba: albo buduje się nowe albo remontuje stare albergue - nie wiem. Faktem jest
że w niedługim czasie można spodziewać się nowoczesnego, a przynajmniej świeżego schroniska blisko
centrum miejscowości.
2010-09-02 15:16:43 - Ziemek Socha: Albergue 1km przed La Caridad. W roku świętym 5e. Menu w
barze Espana już w La Caridad za 8e - duże porcje. Bar obsługiwany był przez kelnerki z Ameryki
Południowej - mówią nieco inaczej;)
2009-07-30 15:40:10 - Teresa: Klucz do schroniska i opłata - 3€ w niebieskim domku tuz za
schroniskiem. Brak kuchni. 1,5 od albergue plaża.
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Etap 26
La Caridad - Ribadeo (21.6 km)

Spokojny i przyjemny etap. Wędrujemy na początku blisko N-634 by dalej iść szlakiem do części końcowej Figueras –
Ribadeo. Z La Caridad wychodzimy na szlak by dojść do szosy krajowej, którą przetniemy jeszcze trzy razy.
Kontynuujemy do El Franco i Porcia, gdzie zostawiamy ostatecznie szosę by kontynuować ścieżkami i gościńcami.
Możesz zmienić warianty jacobeas, które są w dodatku oznakowane, Jeden nas doprowadzi do Tapia de Casariego
(oznaczone jako “refugio) albo Vegadeo. By dotrzeć do refugio w Ribadeo będziemy kontynuować wg wskazań
kamieni granicznych jacobeos, wybierając najpierw opcję “camino” a w drugim “Figueras”. Ścieżkami przybywamy do
Brul, Tol i Barres. Stąd, po szosie AS-31 do Lois i Figueras, by przejść przez długi most , który łączy oba brzegi ujścia
rzeki, która rozdziela Asturię i Galicję, wkraczamy do Ribadeo. Uwaga w Galicji oznakowaniem jacobea jest muszla
stąd wynika, że trzeba iść odwrotnie niż w Asturii. Rzeczy te są niepojęte.

El Franco
Do Porcia: 1 km | Do Santiago de Compostela: 209.4 km

Porcia
Do Brul: 5 km | Do Santiago de Compostela: 208.4 km

2019-08-25 16:18:40 - Karola: Nawet nie zatrzymując się w Tapii na noc, warto odwiedzić jedną z
niesamowitych plaż, jakie się tu znajdują. Te miejskie, nie przy algergue, są strzeżone, z prysznicami, WC i
przebieralniami, z łagodnym zejściem. Po drodze do Ribadeo natkniemy się na jeszcze jedną przepiękną
plażę - Penarronda z kościółkiem na klifie. Warto zrobić sobie tutaj przerwę.
2017-07-29 20:49:54 - Gabs: Alternatywa przez Tapie jest bardzo ciekawa trasa, warto iść E-9. Samo
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albergue (donatowo, tylko mikrofala, nie ma nawet płynu do mycia naczyń..)jest okropnie zaniedbane choć
przepięknie położone. Tablica informacyjna na albergue wskaże sposoby zdobycia klucza w zależności od
pory dnia. Dla pewności zapukajcie w drzwi, może ktoś już tam jest :) a przed pójściem spać spryskajcie się
dobrze preparatem na wszelkiego rodzaju owady...
2014-06-26 23:13:07 - Marcin Warszawa: Trasa przez Tapia de Caseriego, szczególnie za tą
miejscowością jest wyjątkowo piękna. Jest po drodze wiele plaż, na których można zrobić sobie przerwę. W
samym Tapia polecam restaurację Palermo. Dosyć drogo ale bardzo dobre jedzenie.
2013-08-22 21:48:50 - monika: Zdecydowanie warto, bo lokalizacja cudna, jedno z nielicznych albergue ciągle donativo, ja z Piniera wyszłam około 7 i byłam pierwsza, a miejsc sporo, ja tylko nie miałam szczęscia
do pogody...
2013-08-14 08:58:15 - Paweł Basia i Beata: Schronisko w Tapia nadal donativo.Biało-czerwony szlak
prowadzący do Tapia przez plaże bardzo piękny,ale jednak wydłuża drogę o dobrych kilka kmzrezygnowaliśmy w połowie i poszliśmy dalej za żóltymi strzałkami.Schronisko trochę już zużyte,ale
wynagradza to przepiękne położenie.
2013-05-02 20:00:00 - Magdalena i Antoni: Schronisko w Tapia - donativo. Dużo miejsca. Mikrofala i
trochę naczyń, przed schroniskiem duża Alimerka, w miasteczku mniejszy El Arbol. W sobotę Msza o 20:00.
Wspaniały zachód słońca nad morzem - do oglądania spod latarni morskiej.
2011-09-13 10:57:33 - grażyna: Trasa E -9 z San Pelayo do Porci rzeczywiście piękna, wzdłuż wybrzeża.
Dziekujemy za radę aby w Porci ściągnąć buty i przejść rzekę przy zatoczce, woda po kolana !
2011-07-11 16:58:46 - kuba: my z trasy na czerwony szlak zeszliśmy wcześniej - chyba w San Pelayo przy przejściu przez drogę po drugiej stronie kościół, za kościołem 2 drogi - w lewo i prosto, należy iść
prosto. Odcinek do Porcii nawet ładniejszy niż od Porcii do Tapii z tym, że dodatkowo znacznie wydłuża
szlak. W Porcii dwie opcje - albo przechodzimy bez butów przez ujście rzeki w zatoczce przy plaży, albo
obchodzimy na około przez mostek. My obeszliśmy, a potem zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej było zdjąć
buty - duuużo krócej i ciekawej.
2010-09-02 15:19:34 - Ziemek Socha: Idąc z Tapii do Ribadeo łatwo się pogubić, ale warto też podążać
za wielką niebieską strzałką z prawej - morzem: kierunek zachód!
2010-07-31 21:06:51 - Tomasz: Przepiękna jest alternatywna trasa przez Tapia de Casariego! Droga
niewiele dłuższa, ale: 1. Schronisko najpiękniej położone na całym Camino del Norte (nad samym morzem);
2. Bardzo piękne portowe miasteczko z kościołem, w którym codziennie jest Eucharystia, przytulnymi
restauracjami oraz cudownymi widokami; 3. Piękna trasa aż do samego Ribadeo. Klucz do schroniska w
Tapia znajduje się w Ayuntamiento, a ostatnia osoba wychodząca ma go zostawić w skrzynce na listy.
Wszystko za donativo.
2010-06-22 23:55:21 - Raskolnikow: Przepięknie położone, schronisko darmowe (nie donativo!!), miejsc
30 albo więcej.
2009-10-25 21:10:22 - matka z córką: Tapia de Casariego ok.20 miejsc w albergu. Czyste łazienki
damskie i męskie. Brak kuchni, ale jest mikrofalówka i podstawowe naczynia. W sierpniu br. miseczka na
donativo stała na stole z różnymi przewodnikami i książką meldunkową. Pięknie położone nad zatoczką.
2009-09-04 20:24:50 - Krzysiek: Zdecydowanie polecam nie tylko schronisko w Tapia de Casariego,
które jest przepięknie położone tuż nad wodą i kamienistą plażą, ale również samo miasto wraz z licznymi
piaszczystymi plażami. Albergue darmowe (?) - pieczątka leżała na stole, żadnego hospitalero, żadnej
puszki na donativo.
2009-07-30 15:43:08 - Teresa: Tapia rzeczywiście jest przepiękna. W lipcu alternatywny szlak (tzn.
znaczny jego odcinek) był zamknięty - budowano most i musieliśmy niestety nadłożyć trochę drogi, ale
zdecydowanie warto!
2008-11-27 14:35:00 - Marcin: Tutaj można wybrać alternatywną, bardzo piękną trasę, która prowadzi
blisko wybrzeża przez Tapia de Casariego (albergue!) do Ribadeo. Trasa jest też oznaczona muszlami
chociaż niezbyt konsekwentnie. Kto od chodzenia w kurzu i niedaleko szosy N-634 woli widok skalistego
brzegu Atlantyku i kąpiele w samotnych piaszczystych zatokach, temu bardzo ten odcinek polecam. Tym
bardziej, że od Ribadeo żegnamy już się z morzem definitywnie.

Brul
Do Tol: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 203.4 km

Tol
Do Las Campas: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 201.1 km
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Miejsc 16; całoroczne; donativo; ot. 17-22
2018-10-30 17:59:10 - Podróżnik : W Caridad możemy skręcić na camino historico wiodące przez
Vegadeo- nowe albergue - 10e, w klimacie, pięknie urzadzone, miła hospitalera z Brazylii, są wszystkie
udogodnienia, wiodące przez Trabada i El Trapa - dom otwarty przyjmujący pielgrzymow prowadzony przez
José w formie donativo, ciekawe miejsce na szlaku, instrumenty muzyczne, piekne wnętrza i dekoracje,
wspólne śniadanie i kolacja. Szlak spotyka się z oficjalnym w Modoredondo, przed miasteczkiem możemy
też wybrać opcje zwiedzania miasta Castropol, szlak również dobrze wyznaczony.
2018-10-30 17:50:46 - Podróżnik : Albergue w Tol - 6e - wewnątrz czysto, duże pomieszczenie na dole, z
miktofalą, stołem, trochę sztućców i zastawy, brak czajnika, internetu, koców. Trzrba zadzwonić aby ktoś
otworzył nam drzwi, zazwyczaj nikt tam nie wpada w sezonie zimowym :)
2017-06-09 19:52:51 - Ewelina: W Tol albergue miesci sie w starej szkole. Luksusow tam nie ma.
Nocowalysmy tam w maju 2017 roku i bylysmy tylko w dwie. Albergue donativo, klucz na policji. W
miasteczku jest sklep spozywczy. W albergu mikrofala i lodowka. Warto wspomniec ze jest mozliwosc
wybrania trasy z Tol do Trabady. Jest to odradzajacy sie szlak puelgrzymow. Kiedys tedy wiodl pierwotny
szlak. Dalej za Trabada - w A Trapie mozna zanocowac we wspanialym albergu - donativo. Miejsc 8.
Dostalysmy super kolacje i sniadanie. Warunki luksusowe, albergue nowiusienkie. Hospitalero zrobil nam
pranie.
2013-08-29 14:07:00 - Magda: Warto nadmienić o wariancie drogi przez Tapia de Cesariego, gdzie jest
kapitalnie położone albergue (6 euro), nad samym morzem - a i miasteczko nadzwyczajnie malownicze.

Las Campas
Do Barres: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 198.9 km

Barres
Do Figueras: 2 km | Do Santiago de Compostela: 196 km

Figueras
Do Ribadeo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 194 km

Możliwość noclegu: Hotel Rural Casa Peleyón (C. Lois, 6 miejsc, od 60€,
tel. 676-70-07-78, www.casapeleyon.es), Hostal Casa Venancio (C. Figueras, 16 miejsc, tel. 985-62-0-72)
2015-08-05 13:28:36 - Ks. Kacper: Okolo dwa tygodnie temu otwarli tu nowe prywatne alberge zarazna
wejsciu do miasteczka. 15 euro od osoby. Pokoje super. Jest mozliwosc zjedzenia czegos w barze ktory jest
w tym samym budynku. Mozliwosc noclegu w pokoju dwu osobowym za 40 euro

Ribadeo
Mieszk.: 9300 | Do Vilela: 7.6 km | Do Santiago de Compostela: 192.8 km

Miejsc 12. Znakomite!; Dzwonić do ochrony
Ribadeo (Ripa Euve, port w ujściu rzeki Eo), miasto zawdzięcza swoje istnienia ujściu rzeki. Warto przejść
pasaż, który ciągnie się wzdłuż brzegu do ujścia rzeki, przy którym znajduje się refugio dla pielgrzymów.
Możemy i musimy zwiedzić centrum miasta aż do centralnego Plaza de Espa&ntilde;a, gdzie znajduje się
dom ecléctico modernistyczny ufundowany przez emigrantów do Ameryki braci Moreno, znany jako wieża
Moreno, Ratusz gmach neoklasyczny z końca XVIII wieku znany jako Pazo Ibá&ntilde;ez, był pałacem
markiza Sargadelos. Obok placu jest także kościół Santa María del Campo, który należał do klasztoru
franciszkanów XIII wieku.
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2019-08-25 16:35:14 - Karola: Idąć z Ribadeo można zejść z oficjalnego camino i wybrać się do Playa de
los Catedrales. WAŻNE: wejście na plażę jest limitowane, trzeba wcześnie dokonać rezerwacji przez
internet. Zwiedzanie jest możliwe tylko w porze odpływu. Nadrobimy kilka km, ale takiej drugiej plaży nie
znajdziemy. Później, by wrócić na szlak idziemy przez San Miguel (są sklepy i bary) i wspinając się na górę
tak, jak prowadzi nas nawigacja do Vilamartin. Idąc tą trasą czeka nas tylko jedno trudne podejście i
łagodne zejście, a nie tak jak przy oficjalnym szlaku - seria wejść i zejść.
2019-08-25 16:26:00 - Karola: Bardzo trudno o nocleg w tej miejscowości. Ostatecznie spaliśmy w
hostelu Casa Verde na Plaza Espana (40e za pokój 2-os., 10% upustu dla pielgrzymów). Jedliśmy w barze El
Buzo. W godzinach późnowieczornych, czyli hiszpańskiej kolacji, bardzo długo się czeka na jedzenie, ale
koniec końców warto. 16 sierpnia jest święto lokalnego patrona i sklepy i usługi są pozamykane, chociaż
google mówi inaczej.
2018-06-04 12:21:50 - Adam i Barbara: Odnośnie zmiany w poznakowaniu muszlami: należy uważać
cały czas w Galicji. Nawet 100 km od Santiago w Baamonte muszle pokazują raz tak, raz w drugą stronę;
decyduje położenie grota strałki. Wyglada, jakby w trakcie ostatnich inspekcji szlaku uzupełniali
oznakowanie nowymi słupkami z układem "asturyjskim", ale wszystkie etykietki są galicyjskie oraz
kilometry prawidłowe; tak wiec rzeczy wydaja się być jeszcze bardziej niepojęte
2016-03-19 23:05:06 - X: Służba cywilna zarządzająca albergue kategorycznie powiedziała nam, że
miejsc jest tylko 12, spanie na podłodze jest wykluczone i żebyśmy sobie szukali czegoś innego. Nie
oferowali zabrania do innego schroniska. Po tym jak odjechali bez żadnych problemów dogadaliśmy się z
resztą pielgrzymów i spaliśmy na podłodze, spokojnie mieści się tam kolejne 10-12 osób.
2015-08-05 13:33:19 - Ks. Kacper: Alberge szybko sie zapelnia. Mozna przenocowac w hostelu Casa
Verde na Plaza Espana w centrum. My wytargowalismy pokoj dwuosobowy za 30 euro.
2015-07-30 10:33:03 - Marcin: Szybko się zapełnia, nie ma już innego albergue, są tylko hostele (20E za
pokoj 1os ; 30E za pokoj 2 os), albergue porzadne, jest plyta elektryczna, mozna gotowac, sa garnki i
talerze. Jest tylko 12 miejsc ale mozna spac na ziemi! Placi sie tez 6E ale przynajmniej jest dach nad glowa i
dobre warunki. Jedyny minus to toalety, ktore sa jednoczesnie prysznicami ... caly czas mokro (nie ma
mopa o.O), no i jak ktos sie myje to za potrzeba sie nie da ;P Dla spiacych na ziemi sa poduszki i koce, ale
trzeba miec jakas wlasna mate, podloga kamienna wiec zimna. Tips dla zwiedzajacych: EL BUZO - swietny
lokal, tani, maja pyszne zapiekanki, hamburgery najwieksze na swiecie i wszystko (lacznie z miesem) robia
na naszych oczach, ponoc kanapki takze wysmienite (bagietki z dodatkami) wszystko w przystepnej cenie pizze ponoc nie za smaczne - ale po burgerze ze wszystkimi dodatkami (wielkim!) za 4E polecam ;) La Libra
na "Deptaku" - mimo ze kawiarnia chwali sie niby 4ma gwiazdkami OMIJAC! Karaluchy!
2014-04-01 13:50:40 - grzegorz: w Ribadeo nieopodal placu głównego Pension Orol, w pokoju 3-os z
łazienką byliśmy w 4 osoby za 35euro
2013-11-14 00:20:54 - pawlikw: schornisko 6 juro, polozone swietnie zaraz nad rzeka wpadajaca do
oceanu z widokiem na most, czystko zero ludzi prawie (listopad) kuchnia lazienka wszystko pod reka!
2013-05-31 11:28:23 - maciek: Zaczynając etap w Ribadeo warto rozważyć pójście aż do Mondonedo
tego samego dnia, bo choć to 37 km, to trasa bardzo łatwa i przyjemna, a nocleg i spędzenie czasu w
Mondonedo warte polecenia.
2013-05-31 11:12:20 - maciek: Od 1 maja 2013 cena 6 euro (jak we wszystkich miejskichalb. w Galicji od
1 maja 2013 własnie), alb. czyste, ładne, położone po prawej stronie tuż za (pod?) mostem długim na
600m, którym wchodzimy do Ribadeo. jest kuchnia, taras na dachu albergue, 2 duże łazienki, jednorazowe
poszewki na materace i poduszi, miejsce do suszenia, o 19:15 przyjeżdża miejscowa policja podbić
credenciale i pobrać opłatę. Od albergue biegnie ścieżka wzdłuż wybrzeża piękną trasą na Faro de Ribadeo.
7-8 minut od albergue w kierunku centrum miasta, przy jego gł. ulicy jest duży supermarket GADIS otwarty
do 21. No i jest też w okolicy - co mnie zawsze cieszy ;-) - churreria.
2013-05-02 20:03:46 - Magdalena i Antoni: Albergue ma 12 miejsc. Czyste i ładne. W niedzielę sklepy
pozamykane, a bar który reklamuje menu del dia - czynny do 18. Na szczęście dużo innych miejsc, byliśmy
na pizzy w barze El Buzo.
2012-08-13 18:49:04 - mroov: Ribadeo, miejsc 12, cena: 5€. Super lokalizacja. Generalnie bardzo szybko
pelne. Kuchnia chyba z naczyniami, dwie lazienki, jedna sala do spania. Wygladalo na dosc czyste, ale
szczegolow nie znam, bo sie nie zalapalismy. Miejsc do suszenia prania chyba za bardzo nie bylo, raczej
suszyli na barierkach. Na dachu cos w rodzaju tarasu. O 21 przyjezdza policja lokalna podbijac credenciale i
pobierac oplate. Z tego co sie orientuje to miejsc przy basenie juz chyba nie ma, pozostaja prywatne
hostele itp. W miescie oczywiscie duzo sklepow i barow. W razie potrzeby jest informacja turystyczna, w
ktorej pracuja naprawde otwarci i chetni do pomocy ludzie, az bylismy zadziwieni. Jak ktos sie nie zalapie na
nocleg tutaj, to jest tez informacja, ze 7 km dalej jest schronisko w Vilela.
2011-09-28 00:19:11 - Haga: Jeśli się uda, warto się tu zatrzymać. Można pójść na mszę św, spokojnie
zobaczyć miasto portowe, a także przespacerować się ze schroniska do latarni morskiej na cypel, chyba z
pół godziny w jedną stronę. W mieście możliwość skorzystania z internetu gratis. Dla osób, które się nie
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zmieściły (w lipcu) zaproponowano pójście jeszcze ok 7 km, tam spały w bardzo dobrych warunkach w
starej oberży.
2011-09-06 18:23:29 - Paula: Potwierdzam, albergue szybko się zapełnia, a jest tylko 12 miejsc. Nie ma
opcji spania na podłodze czy w namiocie przed budynkiem. Na polecenie opiekunki schroniska służba
cywilna zabiera peregrinos do następnego albergue - położonego w leśnej okolicy. Budynek odnowiony, 5€,
1-razowe prześcieradła, jak dla mnie całościowo ok :)
2010-07-26 22:03:17 - Krzysztof: Miejsc jest 24 miejsca, łóżka piętrowe plus kanapy i karimaty. Cena 5
euro w zamian dostajemy prześcieradło i poszewkę jednorazową. Jest kuchnia i są naczynia. Klucz w
zadaszeniu telefonu miejskiego. Straż miejska przyjeżdża po 20.00.
2009-09-18 10:16:19 - Karola: My dotarliśmy ok.19-tej i miejsce jeszcze się znalazło - ale to było
początkiem września br. W schronisku jest kuchnia - 2 palniki, więc coś można przyrzyrządzić. Czysto, od
straży cywilnej która zjawiła się ok. 21-szej dostaliśmy nawet prześcieradła.
2009-07-30 15:47:26 - Teresa: W albergue nad zatoką byliśmy o 15 i niestety nie było juz miejsc i
niestety nikt po nas9 a ni następnych peregrinos) nie przyjechał - musieliśmy sami dotrzeć do 2.
schroniska. rzeczywiście w porównaniu z innymi b. czyste. W łazienkach była ciepła woda.
2009-02-28 10:55:19 - mroov: Ribadeo - Albergue nad zatoką, 12 miejsc, kuchnia jest. 3€. Faktycznie
jeśli tu zbraknie miejsc to Protection Civil zabiera do albergue przy basenie - ok. 30 miejsc. Łazienki bardzo
czyste (bo basenowe :P ) ale tylko zimna woda. Po zamknięciu basenu nie ma światła w łazienkach. A
światło na sali również szwankuje :P Kuchni tam brak. 3€
2008-11-13 15:43:00 - Marcin:
W Ribadeo nie tylko opuszczamy wybrzeze, ale takze przechodzimy z Asturii do Galicii. Poniewaz oni ze
soba rywalizuja (troche tak jak Kielce z Radomiem w Polsce), to od tej pory muszle oznaczajace Droge
Jakubowa sa odwrocone: w Asturii wskazuja Santiago tak jak gwiazda-kometa tzn. brzuszkiem do przodu a
promieniami do tylu; tak w Galicji jest to bardziej muszla, z ktorej otwartego konca wychodza promienie
wskazujace droge. Pierwszego dnia wymaga to koncentracji :)
Zmienia sie tez hiszpanska nazwa: Camino de la Costa - Camino del Norte.
2008-08-12 13:16:08 - Od Macieja: Ribadeo - albergue municypalne -3euro, uroczo położone nad zatoką,
po prawej stronie drogi tuż za nowym mostem. O 21-szej pielgrzymów, dla których brak miejsc, służby
miejskie zabierają do innego miejsca. Dane od Ali i Karoliny!
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Etap 27
Ribadeo - Lourenza (28.5 km)

Po tylu etapach wzdłuż wybrzeża morskiego, zostawiamy brzeg by iść w kierunku południowo-zachodnim do naszego
przeznaczenia: Santiago Compostela. Z Ribadeo wychodzimy ulicą San Lázaro i do wysokości boiska piłkarskiego
szosą w kierunku cmentarza by dalej iść po łagodnym wzniesieniu praktycznie cały czas przez dzielnicę Pastoriza
Obe, a stamtąd znaki nas zaprowadzą do Vilela, chociaż centrum tej miejscowości znajduje się dalej. Szosą
kontynuujemy do Vilar i stąd szlakiem (kolarze muszą kontynuować LU-133) do A Ponte. Tak samo jest po wyjścia z
tej miejscowości, droga jest trudna dla kolarzy, ale nie jest trudna dla piechurów, którzy odważą się iść długim
podejściem do Villamartín Pequeño. Przecinamy dolinę, przybywamy do Villamartín Grande i stąd, długim zejściem do
Gondán jest tu refugio dla pielgrzymów. Ciągniemy dalej szlakiem schodząc do O Corveiro i stamtąd, dobrze
oznaczonym szlakiem i po pokonaniu nieco stromego wzniesienia, przybywamy do Lourenzá.

Vilela
Do Vilar: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 185.2 km

2018-08-08 23:13:42 - Paweł: W Vilela dwa albergue obok siebie: prywatne w budynku knajpy 6€ i
poniżej 20m municypilane 5€ - w tym drugim mikrofala i robaki,hospitalera przyjeżdża o 19:30;my za darmo
w namiocie obok,Marcun spaĺ z robakami alevgo nie pogryzĺy..;-)
2017-08-26 19:40:48 - Janek: Schronisko jak najbardziej jest i dziala - wlasnie hosoitalero spisuje
dokumenty. Pytalem go o cos i pokazal mi ksiazke z wpisami od 8.08. Wazne: albergue i bar nie sa w samej
wiosce Vilela, ale w przysiolku A Pena pol kilometra dalej.
2017-08-26 19:40:48 - Janek: Schronisko jak najbardziej jest i dziala - wlasnie hosoitalero spisuje
dokumenty. Pytalem go o cos i pokazal mi ksiazke z wpisami od 8.08. Wazne: albergue i bar nie sa w samej
wiosce Vilela, ale w przysiolku A Pena pol kilometra dalej.
2017-08-23 22:28:54 - Gabs: Albergue zamknięte! Niby trwają tam prace remontowe.. jeśli ktoś idzie z
Tapia to musi zastanowić się nad spaniem w Ribadeo..lub dalsza drogą do Gondan.... Jako namiotowicze,
mieliśmy zamiar rozbicia rezydencji pod zamkniętym albergue i stolowania się w barze (tanie i dobre
jedzenie), poszliśmy jednak dalej i rozbiliśmy namiot w "area descanso" gdzie była woda :)
2017-04-25 19:43:07 - Barnaba: schronisko jest zamknięte. Możliwość nockegi 2 km dalej w San Vincentr
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2015-09-14 18:12:31 - Maria: Albergue ok, tylko nie ma (nie widziałam?) oznakowania - po dojściu do
baru w Vilela należy zejść na ścieżkę w lewo. Za budynkiem rozbiło się kilka namiotów, oficjalnie nie może
być więcej osób niż łóżek, ale po prostu co niektórzy się pochowali podczas wizyty hospitalero. Dwa
prysznice, tarka do prania. Na parterze salon do masażu (można było skorzystać).
2013-08-20 11:16:58 - Paweł Basia i Beata: Dobra alternatywa dla idących z Tapia de Cesariego Ribadeo trochę za blisko,a przy okazji skracamy następny etap o kilka km.Albergue przyjemne i
czyste,jedyny mankament to brak miejsca do jedzenia,nie ma nawet stolika,by coś przygotować-pozostaje
trawka przed schroniskiem lub stoliki przy barze;w miejscowosci brak sklepu,więc lepiej zaopatrzyć się w
Ribadeo.
2013-06-27 19:47:37 - Gosia : Spałyśmy w tym albergue jest czyściutko łazienki przyzwoite .Cena 5 euro
obiad w barze obok 10 euro kuchni brak.
2012-08-13 18:49:36 - mroov: Vilela, miejsc 40, cena: 5€. Nowe, calkiem czyste i przyjemne. Na lewo od
szlaku. W miejscowosci jest jedynie bar. Wiecej informacji nie mamy, bo nie nocowalismy.
2011-07-11 17:01:03 - kuba: W punkcie informacji turystycznej W Ribadeo powiedziano nam, że
aktualnie schronisko jest nieczynne. Byliśmy w czerwcu. Być może otwierane tylko na letnie miesiące.
2010-09-19 11:52:04 - Peter Alex: Potwierdzam słowa Ziemka. W Vilela znajduje się nowe albergue, 39
miejsc na łóżkach piętrowych. Brak kuchni, prysznice. Jest bar prowadzony przez bardzo sympatyczne
małżeństwo, w którym od 20:30 podają menu del peregrino.
2010-09-02 15:22:12 - Ziemek Socha: O ile pamiętam było tu nowe albergue, do którego odsyłani są
wszyscy, który nie zmieścili się w Ribadeo. Cena 5e. Max 100m od Camino

Vilar
Do O Esfolado: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 183.3 km

O Esfolado
Do A Ponte: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 180.8 km

A Ponte
Do Villamarin Pequeno: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 180.6 km

Villamarin Pequeno
Do Villamarin Grande: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 176.1 km

Villamarin Grande
Do Gondán: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 175.6 km

2019-08-25 16:45:03 - Karola: W Villamartin znajdziemy nocleg, bar, sklep z pamiątkami (wszystko w
jednym budynku). Dostępnych jest tylko kilka pokoi, płatnych powyżej 12 euro od osoby, więc warto
rozważyć zejście 4 km do San Xusto.
2017-08-27 17:39:51 - Janek: Kilka metrow powyzej kosciola jest sklepiko-kawiarenka, gdzie mozna cos
zjesc i odpoczac.

Gondán
Wys.: 182 m.n.p.m. | Do San Xusto: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 171.8 km

Albergue municipal de Gondán: 30 miejsc, donativo, tel. 619-51-54-00 (Protección Civil), całoroczne
(pojawiają się informacje że bywa zamknięte), kuchnia, brak sklepów i barów (możliwość dostarczenia
kolacji z baru A Curva 2km od albergue), o 16-tej podjeżdża sklep na kółkach (...) Polecam!! (Maciej, 200808-12) Bardzo przyjemnie i czysto. Przed domem stoły i ławy. W jadalni i sypialni kominek (czynny tylko w
chłodnych miesiącach). (Marcin, 2008-11-27), 28/07/2014 albergue zamkniete (asia ef, 2014-08-19)
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2017-08-28 09:36:08 - Janek: Jedna rzecz: schronisko, to taki mniejszy budyneczek z tylu, z napisem
Refuxio na scianie. Nie ten zolty z przodu. Ten jest chyba rzeczywiscie zamkniety.
2017-08-28 09:16:14 - Janek: Schronisko jest i jak najbatdziej dziala - wlasnie z niego wychodze.
Sklepowa w Villamartin Grande powiedziala, rze czeczywiscie w poprzednich latach, jak byl mniejszy ruch,
schronisko bywalo zamkniete - ale wtedy trzeba zadzwonic pod numer pofany na drzwiach (w szesciu
jezykach: 630 329028). Drzwi sa oblepione, jsk choinka, wiec chwile trzeba sie przyjtzec. 14 miejsc (chyba,
ze sa dodatkowe w budynku obok), higiena na zewnatrz, w osobnym pawiloniku. Troche ws,ystko
podniszczone, ale czysto.

San Xusto
Mieszk.: 250 | Wys.: 100 m.n.p.m. | Do O Corveiro: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 169.6 km

Albergue municipal de San Xusto: 14 miejsc, donativo, O Corveiro, tel. 982-14-40-72 (bar A Curva),
całoroczne, kuchnia, klucze w barze A Curva
2019-08-25 16:50:04 - Karola: Refugio skromne, ale czyste. Płatne tylko 5 euro! W budynku dawnej
szkoły trzy sale 4-osobowe i jedna 2-osobowa, a więc można zaznać spokojnego snu. Nie ma wielu osób
nawet w sezonie. Kuchnia z palnikami i wyposażeniem, jedna łazienka, pralka (3e) i suszarka. Warte
polecenia! Nie ma sklepów, więc stołować nam się wypadnie w barze A Curva. Ciepła kolacja tylko do 21, bo
później kucharz już jedzie do domu.
2016-04-14 16:00:11 - S.: Albergue w średnim stanie, łazienka z ubikacją i 2 przeszklonymi kabinami
prysznicowymi bez żadnych zasłonek :D W wiosce brak sklepów, ale w barze można coś kupić i zjeść.
Niemniej żeby skorzystać z kuchni w albergue trzeba przynieść ze sobą produkty.

O Corveiro
Do Lourenza: 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 168.7 km

Lourenza
Mieszk.: 2500 | Do Arroxo: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 164.3 km

Miejsc 20 (2x8,1x4) ; Informacja w ratuszu; Susi otwiera pierwszemu pielgrzymowi; adres: Campo de la
Gracia.
Wyróżnia się klasztor benedyktynów del Salvador. Założony w X wieku, obecny kościół datowany na wiek
XVIII, z zadziwiającą fasadą barokową. Dokończona w 1732, przez Fernando de Casas y Novoa.
Ta budowa bardzo możliwe posłużyła jako próba do późniejszej konstrukcji sławnej fasady Obradoiro
katedry w Compostela. Wyróżnia się jego neoklasyczne retabulum. Jako szczegół, zobaczymy sarkofag z VI
wieku paleocristiano w kaplicy Valdeflores, w którym spoczął hrabia don Osorio Gutiérrez, fundator
klasztoru. Mówi się o podaniu, że po śmierci swojej małżonki, hrabia wstąpił do klasztoru benedyktynów,
przebywając tam wiele lat aż zdecydował sie odbyć podróż do Ziemi Świętej, gdzie nabył kamienny
sarkofag paleocristiano, który posłużył mu za grób, w którym przetrwały jego szczątki do roku 1968.
Muzeum Sztuki Sakralnej dopełnia zwiedzanie monumentalnego kompleksu. W nim polecamy zobaczyć
osobliwy relikwiarz barokowy z 28 popiersiami, zrealizowany w XVII wieku by zmieścić różne relikwia
darowane klasztorowi. Muzeum zajmuje siedem sal kościelnych klasztoru, wzniesione w wieku XVII i XVIII na
ruinach pierwotnego klasztoru, z którego zachował się ołtarz z IX wieku i jedno lauda z XII w.
2018-09-11 21:39:57 - Kasia: Spałyśmy 09.09.2018 w albergue prywatnej Castelos za 12 euro - Castelos.
Albergue zbudowane na starym domu, ale samo bardzo nowoczesne. Jest pięknt ogród i tarasy. Świetne na
odpoczynek. Dostałyśmy zniżkę do ich następnego albergue w Vilaba (8 euro).
2018-04-28 21:39:14 - Mariusz: Albergue O Camiño - 11Eur, miałem pokój 2-osobowy. Super warunki,
duża kuchnia dobrze wyposażona, miejsce do suszenia.
2017-08-28 14:41:41 - Janek: Albergue zamkniete z powodu pchel. Ale zorganizowano noclegi w
Polideportivo. 18 lozek, moze sa dodatkowe w szkole. Ok. 19 przychodzi pani z pieczatka i po kase.
Prysznice standard szkolno-sportowy, z przeierzeniami tak troche ponad biodrami.
2014-09-18 19:42:19 - JJ: Albergue w sierpniu 2014 - 6 euro.
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2014-06-29 07:47:28 - Marcin Warszawa: Polecam Pension Casa Gloria - 38 euro za dwójkę ze
śniadaniem.
2013-05-02 20:09:07 - Magdalena i Antoni: W albergue wyposażona kuchnia - a obok kościoła jest
Gadis. Do nas nie przyszła Susi, ale Paco (może mąż?). Uwaga - prysznice bez zasłonek, co może
przeszkadzać... Msze w kościele: o 12:30 w niedzielę i 20:00 w dni powszednie.
2011-08-25 12:38:10 - Tomek: Super miejsce - jeśli brak miejsca w albergu - Pani otwiera salę
gimnastyczną z nowymi łóżkami - łazienki ok. brak kuchni, warunki super - blisko do miasta
2011-07-11 17:05:16 - kuba: i jeszcze jedno - najtańsze menu! 6E za dwa talerze, z tym że bez picia.
Jednakże po zamówieniu wina i coli dostaliśmy za darmo po kieliszku Oruho, zniżkę na wino i colę za darmo.
2011-07-11 17:03:00 - kuba: schronisko zastaliśmy otwarte. Suzi przyszła bodaj po 16 - wszyscy na nią
czekali. Całkiem miłe wewnątrz.
2010-07-26 22:13:54 - Krzysztof: W albergu są trzy sale, na parterze jedna cztero i na piętrze dwie
ośmioosobowe. Kuchnia wyposażona, toalety na parterze i na piętrze, jest toaleta dla niepełnosprawnych.
Cena 5 euro,prześcieradło i poszewka. Klucz pod kamienie, lub kartka z telefonem.
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Etap 28
Lourenza - Abadín (25 km)

Wyraźnie zarysowane wzniesienie doprowadza nas do cmentarz by minąć go górą i szlakiem zejść do Arroxo (km 2,9),
odkąd kontynuujemy marsz dawną szosą N-634 do Grove. Za łagodnym wzniesieniem, rozpoczyna się zejście do San
Pedro de la Torre (km 5,2) i w końcu do ważnej i historycznej miejscowości Mondonedo (km 8,9), która posiada
refugio dla pielgrzymów. Stąd rozpoczyna się łagodne wzniesienie drugorzędną szosą, która doprowadzi nas do
Lousada (km 17,4), odtąd łagodne wzniesienie zmienia się w strome podejście, aż zbliżymy się do szosy krajowej,
którą przekraczamy. Jeszcze trochę kontynuujemy podejście, lecz natychmiast rozpocznie się łagodne zejście do
szosy do Gontán (km 24,5) i Abadín (km 25). Uwaga albowiem w Abadín (nie ma refugio dla pielgrzymów) właściwie
powiedzmy sobie jest to mała miejscowość.

Arroxo
Do San Pedro de la Torre: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 161.4 km

San Pedro de la Torre
Do Mondonedo: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 159.1 km

Mondonedo
Mieszk.: 4800 | Do Lousada: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 155.4 km

W nowym budynku. Znajduje się w starej części miejscowości, na wysokości sądów. Adres: Calle Alcántara,
s/n; 40 miejscw 2 salach; darmowe; klucz w Policji Lokalnej; otwiera się pierwszemu pielgrzymowi i nie
zamyka; jest kuchnia;
Jedno z siedmiu podstawowych prowincji dawnego królestwa Galicji. Jest miastem z kompleksem zabytkowo
artystycznym, w którym współgrają kościoły, pałace, klasztory i surowe mieszkania w centrum
historycznym. Miasto utrzymało swój charakter wiejski do dziś, zachowując swoją charakterystyczną
osobowość. Wyróżnia się katedra Santa María, gotycka XIII wieku. Na początku budowana w stylu
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romańskim, co można dostrzec na drzwiach frontowych i absydzie głównej, podczas rozbudowy katedra
otrzymała ozdoby barokowe, jak girola, fasada i obie wieże. Zwraca uwagę w jej wnętrzu duże retabulum
barokowe, z XVIII w.http://www.terrademiranda.net
2019-08-25 17:05:37 - Karola: Jeśli chodzi warianty szlaku z Mondonedo, to jest wiele różnych wersji. 11 i
17 km (na tablicy przy katedrze), 15 i 22 km (wg informacji turystycznej), jeszcze inaczej wg przewodników.
Wybierając complementario idzie się krócej i ponoć łatwiejszą drogą, ale i tak nie unikniemy pnięcia się w
górę po drodze asfaltowej, widoki na górze niemniej imponujące. 100 m od chatki O Bizonte jest fontanna
(ostatnia na szlaku). Pani malarka z chatki poinformowała nas, że szlak complementario, to tak naprawdę
szlak historyczny, ale 2 lata temu otwarto nową drogę i kościół nakazał prowadzić pielgrzymów tą nową.
Galimatias z nazwami i odległościami. Za miejscowością Lousada szlak odbija w lewo na drogę kamienistą.
Czeka nas 2 km stromego podejścia, a później jest już w miarę płasko.
2018-10-30 18:08:05 - Podróżnik : W miescie mamy wybór wg. oficjalnego znaku, by skręcić w trasę
camino oficial - 12km lub camino complementario - 17km. Wedlug jednej hospitalery - camino oficjal - 14km
a complementario - 15km jednak nie zmieniono znaku. Na trasie oficjalnej pniemy się ostro w górę po
ścieżkach leśnych, na trasie complemetario będziemy szli bardzo długo po asfalcie jednak na trasie z
pięknymi widokami górskimi i łagodnymi pagorkami. Uwaga jednak przez 15km nie zobaczymy ani jednego
skelpu, mozna zjeść lub napić się czegoś w albergue donativo A Bontse - 4km za Mondonedo. Trasa pnie się
pod górę dopiero pod koniec etapu.
2018-08-20 22:43:58 - Michal: za pobyt w schronisku municypalnym oplata wynosi 6 eur. Jest wifi (w
municypalnych prawie nigdy nie natrafilem) po zarejestrowaniu w sieci. W kuchni duzy deficyt naczyn itp.
2018-06-04 12:04:48 - Adam i Barbara: W katedrze Mondoniedo płaci się za wstęp do muzeum i
korzystnie z audio przewodnika. Samo zwiedzanie / modlitwa gratis. Zatrzymaliśmy się w albergue przy
hotelu Montero. Bdb warunki.
2017-09-02 12:49:53 - Gabs: Mondonedo przywitało nas opłata 4€ za wizytę w katedrze :( Plan
zakładający nocleg w albergue municypalnym pokrzyżowały nam pluskwy, które nas tam
przywitały...Uciekliśmy w popłochu, licząc na miejsce w budzącym tyle emocji O Bisonte ( należy wybrać
camino complementario). Była to dobra decyzja. Jeśli będziecie chcieli, dowiecie się tam dlaczego
wymieniono kamienie i zmieniono trasę camino w tej części Galicji. O Bisonte nie jest nielegalne, to po
prostu dom otwarty, czyli rodzaj donativo. Wspólna kolacja i śniadanie. Można tam również podpisać
petycje do papieża Franciszka o zniesienie opłat za zwiedzanie kościołów i zmianę charakteru camino z
komercyjnego na duchowy. Oryginalna trasa camino została sztucznie wydluzona i nazwana teraz
complementario. Ominiemy wydłużający ja odcinek skręcając w lewo za miejscowością Lousada (bardzo
malownicza trasa). W albergu municypalnym jest dobrze wyposażona kuchnia, inni pielgrzymi robili sobie
tam obiad przed dalszą trasą. Jeżeli ktoś musi zrobić pranie a pada deszcz, polecam pralnię niedaleko
albergue - ani municypalne ani O Bisonte nie dysponują suszarka.
2017-06-12 17:56:28 - Ewelina: Nocowalysmy w O Bisonte - 3 km za Mondonedo w maju 2017. To nie
jest albergue ale prywatny dom. Pani przyjmuje tam pielgrzymow. Miejsce jest donativo. Atmosfera podczas
kolacji byla bardzo dobra. Rano dostalysmy tez sniadanie. Dom jest bardzo klimatyczny! Lazienka z
kamienia rewelacyjna! Polecamy;)
2015-09-17 14:21:37 - Gosia: Dom "o bisonte" niby albergue, kobieta ktora to prowadzi jest nastawiona
wyłącznie na zarobek. Zawołała nas do siebie z zaproszeniem na obiad i poprosiła o wysokie datki do
puszki, kazała zapłacic nawet za skorzystanie z toalety i siedzenie pod jej domem. Omijać to miejsce z
daleka, na całej trasie nie spotkaliśmy miejsca z tak nieprzyjemną atmosferą.
2015-09-17 14:21:36 - Gosia: Dom "o bisonte" niby albergue, kobieta ktora to prowadzi jest nastawiona
wyłącznie na zarobek. Zawołała nas do siebie z zaproszeniem na obiad i poprosiła o wysokie datki do
puszki, kazała zapłacic nawet za skorzystanie z toalety i siedzenie pod jej domem. Omijać to miejsce z
daleka, na całej trasie nie spotkaliśmy miejsca z tak nieprzyjemną atmosferą.
2015-09-14 18:20:37 - Maria: "Albergue" O Bisonte jest NIELEGALNE!!! Informowała nas o tym po drodze
Guardia Civil, podjeżdżali samochodem do przechodzących pielgrzymów i pytali dokąd się wybieramy i żeby
nie iść do tej pani, która nie ma zarejestrowanej ani zalegalizowanej tej działalności. W samym Mondonedo
zaczynają się już typowe albergues galicyjskie - jednorazowa pościel, porządny budynek, wszystko co
potrzebne do gotowania, pralnia, linki za budynkiem, kosztowało 5 lub 6 euro. Dojście nie jest zbyt dobrze
oznakowane, więc dochodząc do placu z ogromniastym kościołem, warto spytać o drogę-odległość jakieś 5
min. Tani sklep - supermarket, do którego trafimy idąc w prawą stronę od kościoła. Polecam tarta de
Mondonedo - ciasto z typowym hiszpańskim nadzieniem "cabello del angel"-włosami anioła, można
kupować na kawałki.
2014-09-14 20:54:43 - Niezgódka: Jakieś 3 km za Mondonedo, w miejscowości Maariz znajduje się
niezwykle klimatyczny dom O BISONTE (z charakterystycznym bizonem) prowadzony dla pielgrzymów przez
Karmelę. Nie zauważylibyśmy tego miejsca, gdyby nie fakt, że tuż przy drodze po lewej stronie leżała
skrzynka z pomarańczami, puszką i kartką "weź tyle ile potrzebujesz, zostaw ile możesz". Warto tam się
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zatrzymać, choćby po to, żeby napić się kawy czy herbaty i zostawić przysłowiowych "parę groszy". Miejsc
jest tylko sześć, na każdym łóżku leżało jabłuszko. Na dole jadalnia, sztućce, szklanki i talerze do dyspozycji
pielgrzymów, na stole koszyk z owocami, którymi bez wahania można było się częstować. I to wszystko za
donativo! Sama Karmela jest niezwykle ciepłą osobą, mówi po hiszpańsku i angielsku, maluje i sprzedaje
swoje obrazy, prowadzi sklepik z typowo caminowiskimi gadżetami i pamiątkami. Zdecydowanie jedno z
najlepszych miejsc do zatrzymania się na całym Camino del Norte. Jakiś kilometr po opuszczeniu domu O
BISONTE po prawej stronie znajduje się fontanna - warto nabrać tam wody, bo już do samego Abadin nie
natrafi się na żaden bar, sklep czy źródełko.
2013-05-31 11:43:12 - maciek: Etap z Mondonedo do Vilalba refugio bardzo przyjemny, łatwy.
Pojawiająsię już wąwozy galisyjskie. Ale mało okazji, by coś kupić. Po drodze przy camino jedynie w
miejscowości Abadin nieduży supermarket.
2013-05-31 11:25:59 - maciek: W centrum Mondonedo jest labirynt uliczek i trzeba pytać o drogę do
albergue, bonie ma oznakowań, ale nie jest to trudne, bo miesteczko jest raczej nieduże i bardzo senne. Ja
byłem jako trzeci tego dnie i również dostałem klucz od policjanta na posterunku - więc nie tylko pierwsza
osoba dostaje klucz (tym bardziej, że na drzwiach albergue jest kartka z prośbą, by zamykać drzwi, więc
każdy powinien mieć swój klucz). cena 6 euro (maj 2013), na początku credenciale nam rzeczywiście
zaaresztowano i poiedziano, że oddadzą nam na drugi dzień rano 0 7 przy oddawaniu przez nas kluczy na
policji, ale wieczorem przyjechał bardzo sympatyczny policjant, któremu oddaliśmy klucze, a on nam
credenciale, drzwi były otwarte. dwie uliczki podniżej alb. jest rzeczywiście dobrze zaopatrzony sklep, w
kuchni można dobrze ugotować, Jedynie miejsce do suszenia w piwnicznej części albergue nieco śmierdzi i
nie zachęca do zowieszania tam prania. na szczęście w oby dormitoriach, dolnym i rórnym, są piecykigrzejniki elektryczne, na których można szybko wysuszyć pranie. Katedra rzeczywiście bardzo ładna, obok
niej placyk z knajpkami, na któym wieczorem tętni życie miasteczka.
2013-05-22 15:24:12 - Andrzej: mnie zauważył sam policjant i był już pod albergue - bardzo miłe
2013-05-02 20:12:07 - Magdalena i Antoni: Policja urzęduje obok kościoła św. Jakuba - pierwszy
pielgrzym musi zgłosić się po klucz. Mało pryszniców i toalet, za to kuchnia OK, jest nawet piekarnik. Mały
sklep po drodze na posterunek. Msza w katedrze o 19:00 - piękne wnętrze. O 20:00 u św. Jakuba.
2012-08-13 18:52:36 - mroov: Mondoñedo, miejsc 24, cena: 5€. Czysto, przyjemnie, kuchnia dobrze
wyposazona z mala jadalnia, miejsce do prania i suszenia (wewnatrz budynku). Po 2 lazienki damskie i
meskie. Sello i rejestracja w policji lokalnej w dolnej czesci miasta, w consello. Przy rejestracji otrzymuje sie
rowniez jednorazowe poszewki na materac i poduszke. W miescie sklepy (znajdzie sie rowniez taki, ktory
jest otwarty w niedziele) i bary. Schronisko przygotowane na przyjecie osob niepelnosprawnych.
2011-09-28 00:25:05 - Haga: Alberge municipiale w nowym, dobrze utrzymanym budynku. Wygodne sale
i kuchnia. Bardzo dobre warunki sanitarne. Blisko sklepy. Faktycznie opłatę- 5 euro uiszcza się na policji (ok
10 min drogi). Możliwość uczestniczenia we mszy św zabytkowej katedrze.
2009-10-25 21:25:47 - matka z córką: W drugi weekend sierpnia Jarmark Średniowieczny obejmujący
plac przykatedralny i wszystkie uliczki starówki. W albergu świetnie wyposażona kuchnia!
2009-07-30 15:53:47 - Teresa: W tym roku to peregrinos musieli chodzić na policję - tam opłata i
podbicie credenciala
2008-08-12 13:17:15 - Od Macieja: Mondonedo - albergue municypalne -3euro,klucz na policji lokalnej w
Ayuntamiento trzeba szukać policjanta w zamian credencial zostaje w "areszcie" do następnego dnia do
oddania klucza i jest problem bo o 8-mej nikogo nie ma na posterunku. Pomocy udzieliła pani pracująca na
piętrze, która telefonicznie skontaktowała się z policjantem, otwrła posterunek i wydała credencial! Lepiej
sprawdzić czy jest otwarte (zwykle jest). Bardzo dobrze wyposażone schronisko, czysto i przyjemnie, brak
kocy, wieczorem policjant przychodzi rejestrować i kasować należność! Polecam!! Menu w barze 9euro.

Lousada
Do Gontan: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 146.9 km

2019-08-25 17:07:26 - Karola: W wiosce nie znajdziemy ani sklepów, ani za wiele ludzi. W wodę warto
zaopatrzyć się w fontannie za chatką O Bizonte, przy wyjściu z Mondonedo.
2011-08-15 21:53:08 - Zyt: Taaak, gdy okazało się że nie ma tam ŻADNEGO automatu było mi naprawdę
przykro... :)
2010-09-19 11:54:32 - Peter Alex: Mała wioska, jednak znajduje się w niej automat z zimną coca-colą,
ratunek dla spragnionych :) Zaraz za wioską zaczyna się najpierw długie zejście a potem jeszcze dłuższe
podejście, aby przeskoczyć górę, na której widać farmę wiatrową :)
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Gontan
Mieszk.: 20 | Do Abadín: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 139.8 km

Miejsc 24. Na stadionie. Pół kilometra przed Abadin; Kontakt w Ratuszu; całoroczne; kuchnia jest.
2019-08-25 17:45:42 - Karola: Nowoczesne, czyste i przyjemne albergue, wyposażone w pralkę,
suszarkę, kuchnię z naczyniami i salon. Z hospitalero równy gość, bo nie pobierając opłaty pozwolił nam
korzystać z pryszniców, kuchni i rozstawić namiot na trawniku przed schroniskiem. Jako że w nocy padało,
powiedział nawet, że możemy rozłożyć karimaty w sali spotkań, jeśli chcemy. Naprawdę miłe przyjęcie! W
miejscowości jest bar połączony z małym marketem, gdzie zrobiliśmy wieczorem zakupy.
2018-10-30 18:11:11 - Podróżnik : Gotan - albergue municipal w bardzo dobrym standardzie. W kuchni
naczynia, kuchenka. Jadalnja, miejsce do odpoczynku, internet dzialajacy, czysto, zabawny hospitalero
starający się mówić po polsku używając słownika:) obok mały sklep :)
2016-06-02 22:02:50 - lunka: bardzo fajne albergue! w Abadin super knajpa, zaprosili nas do kuchni i
kazali wybierać co chcemy do jedzenia:) czad!
2013-08-21 15:22:06 - Paweł Basia i Beata: Świetne miejsce na odpoczynek.Polecamy zejść nad rzekę
na tereny rekreacyjne-jest tam nawet naturalny basen i kominki do grilowania! Jest również sklep w samym
Gontan-mieści się w Cafe-Barze po drodze do albergue;nocleg od czerwca w całej Galicji 6 euro,ale
wszędzie za to są jednorazowe poszewki.
2013-05-02 20:14:07 - Magdalena i Antoni: Nowe, jasne, czyste schronisko. Sympatyczny hospitalero
pożyczył nam nawet oliwę! Zakupy w Abadin, jest tam duży SPAR. W Gontan Msza w sobotę wieczorem.
2012-08-13 18:53:52 - mroov: Gontan (przed samym Abadin), miejsc 26, nocleg: 5€. Miesci sie na
glownym placu w miescie (i pewnie jedynym placu :P). Czynne od godziny 13.00. Najbardziej luksusowe
schronisko jakie spotkalismy na camino. Jednorazowe poszewki na materac i poduszke. 24 miejsca na
jednej sali, poodzielane sciankami + 2 miejsca dla osob niepelnosprawnych. Bardzo ladne i czyste. Łazienki
po 2 prysznice damskie i meskie, kuchnia z garnkami, jadalnia, pokoj do odpoczynku oraz mały balkon, na
ktorym mozna sobie posiedziec i poobserwowac miasteczko. Miejsce do prania i suszenia - warto jednak w
ciagu dnia suszyc na balkonie, gdyz przez caly dzien jest tam slonce. Bardzo czysto i bardzo mily
hospitalero. Super miejsce do relaksu. Warto podzielic etap, zeby tam nocowac. Sa jakies bary, jednak
sklepy dopiero w Abadin (10 minut spacerkiem).
2011-07-11 17:11:52 - kuba: Hospitalierą była kobieta bez znajomości polskiego - niestety brak Alberto.
Msza niedzielna w sobotę o 20 w kościółku naprzeciwko albergue. Miejscowi polecają jeść w Abadin w
hotelu przy końcu po lewej stronie - nie pamiętam nazwy (był zamknięty gdy tam byliśmy - zjedliśmy na
przeciwko). Za to stanowczo odradzali ostatnie bar przy skrzyżowaniu po lewej stronie (za hotelem) z racji
podobno bardzo brudnej kuchni.
2010-09-19 11:56:32 - Peter Alex: Schronisko szybko się zapełniło w lipcu i nie było miejsca. Miejscowe
władze otworzyły salę sportową w centrum Abadin pół km za Gontan.
2010-07-31 17:26:37 - m.: Schronisko w miarę dobre. Do sklepu trzeba niestety pójść do Abadin.
Niedaleko. W Abadin nie ma schroniska, oczywiście. Alberto - sympatyczny gość. Na \"dzień dobry\" Polacy
go rozpoznają :-) W recepcji polska flaga i orzełek.
2010-07-29 22:05:47 - Krzysztof: Alberg nowy w centrum miejscowości po trasie 5 euro, kuchnia,
naczynia prześcieradło i poszewka. Hospitaliero zna pojedyncze słowa po polsku.
2009-02-01 19:19:13 - Od Macieja: albergue municypalne -3euro,bardzo dobrze wyposażone nowe,
koce, kuchnia wyposażone. Otwarte 13-22. Sympatyczny hospitalero Alberto! Polecam!! Menu w barze
9euro.
2008-11-13 14:35:00 - Marcin: W centrum sportowym na stadionie sie mieszka tylko jak nie ma wolnych
miejsc w centrum Gontan - w schronisku nowo-wybudowanym na 24 miejsca, b. czysto, prysznice, sala
jadalna, kuchnia z garnkami i talerzami. W odleglosci 50 m bar, restauracja i sklep spozywczy (wchodzi sie
przez bar).

Abadín
Mieszk.: 300 | Do Martinan: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 139.3 km

Schronisko w Gontán - wybudowane w 2007, bardzo wygodne, w samym centrum, Ctra. Labrada, z
sympatyczną obsługą, tel. 616-25-14-62, cena: 6€, 26 miejsc, otwarte 13-22. Latem, gdy jest duża liczba
pielgrzymów, układa się materace by przystosować jakieś pomieszczenie na ich przyjęcie. Alternatywą jest
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cafe bar Da Feira w Gontán, dwa kilometry wcześniej.
Na peryferiach w Abadín wznosi się kościół Santa María, pochodzenia średniowiecznego i przerobiony
powtórnie przeważnie w XVI wieku. Chociaż w centrum miejscowości nie ma więcej rese&ntilde;able,
magistrat przechowuje liczne elementy architektury ludowej.
2018-10-30 18:14:25 - Podróżnik : Komentarz poniżej o Villaba refugio
2018-10-30 18:13:02 - Podróżnik : Municipal-6e, kuchnia, mikrofala z kuchenka, pare naczyn, raczej dla
jednej osoby, grupowe gotowanie utrudnione, dzialajace wifi, czysto, ciepło, miła hospitalera:)
2018-09-11 22:12:42 - Kasia: Śpimy w Casa Goas - 12 euro. Świetne warunki. Jest kuchnia. Na przeciw
albergue sjlep i bar. Obok też bar - należy do albergue. Polecam.
2015-08-08 20:01:05 - AT: Potwierdzamy,ze nocleg na hali sportowej nadal jest,dzis tam spimy. Do tego
mozna korzystac z kuchni i internetu albergue,wiec dobilismy dzis dobrego interesu;) Msza Sw w kosciele w
Gontan w sobote o 19,najmniejszy kosciolek,w ktorym bylam kiedykolwiek na Mszy Sw.
2015-07-31 06:57:27 - Marcin: Schronisko doskonale, kuchnia, internet, kacik do odpoczynku, warunki
na 5+, ale nie pozwaja spac na podlodze a (podkreslam) ponoć nie ma juz spania na hali sportowej,
potwierdzilo to kilku mieszkancow i sklepikarz - dotarlem po 20 wiec "wladz" nie dopytalem
2013-07-27 18:21:45 - Kajetan: Rzeczywiście możliwy jest darmowy nocleg na sali sportowej, choć o 22
przyszli hiszpanie chcący grać tam w piłkę. Ach ten hiszpański futbol
2013-06-25 12:56:25 - Piotr Rzeszów: Dla chętnych... :) jeśli ktoś nie chce (nie może) płacić 6 euro w
Gontan to nawet jeśli sala gimnastyczna jest zamknięta da się przy niej przenocować... dach jest... woda też
się znajdzie... niedaleko...
2012-09-17 18:29:28 - Wojtek R: W tym roku (lipiec 2012) nie było miejsca w albergue i skierowali nas
do sali sportowej. Zastaliśmy ją otwartą, a nikogo nie było w środku. Po dłuższym poszukiwaniu udało mi się
znaleźć kogoś w miejscowości, kto potwierdził, że możemy tam spać ;) Rano kazali zostawić salę otwartą.
Dojście: od albergue w Gontain iść znakami Camino pod górę, przeciąć główną drogę i dalej iść prosto
wzdłuż ulicy ok 400m. Wejście do sali od krótszego boku budynku.
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Etap 29
Abadín - Vilalba refugio (18.2 km)

Lekkim zejściem idziemy do przejścia przez most dla pieszych na rzece Abadín (może być pewien odcinek gliniasty).
Camino biegnie dalej szosą, czasem szlakiem równoległym do szosy krajowej po prawej stronie, do przejścia w
Martiñán. Stąd schodzi się do przejścia przez odnowiony i wybrukowany most “Ponte Vella de Mariñan” na rzece
Batán. Camino prowadzi dalej płaskim szlakiem, do Goiriz, gdzie przechodzimy szosę krajową. Trzy kilometry po
przyjemnych i w dobrym stanie szlakach i ścieżkach przybywamy do szosy krajowej w kierunku Vilalba, gdzie jest
refugio. Uwaga: centrum miasta, jak również bary, restauracje i sklepy, znajdują się półtora kilometra dalej.

Martinan
Do Goiriz: 6.6 km | Do Santiago de Compostela: 130.8 km

2018-06-04 12:11:12 - Adam i Barbara: Jedyne albergue, w którym działało ogrzewanie i kominek,
doskonałe na mokre dni; opcjonalny obiad 10E
2018-04-28 22:03:44 - Mariusz: Dotyczy Albergue O Xistral w As Paredes (przed Martinan ale
miejscowość nie wyszczególniona na tej stronie). Bardzo klimatyczne, ciepłe miejsce za 12Eur. Opcjonalne
posiłki ale obiad najobfitszy na całym Camino i pyszny. Polecam.

Goiriz
Do Vilalba refugio: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 124.2 km

Możliwość noclegu: Hotel Helvetia (Ctra. N-634, 26 miejsc, 982-51-10-62).
Wyróżnia się kościół Santiago, obok którego znajduje się cmentarz, i kaplica zadedykowana San Roque.

Vilalba refugio
Do Vilalba: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 121.1 km
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Municypalne; w strefie przemysłowej Miejsc 44/48. (22 dla kobiet i 22 dla mężczyzn) 1,5 km przed
miejscowością więc brak barów, i sklepów. Kuchnia jest; całoroczne; donativo; otwarte przez 24 godz. Obok
jest bar restauracja otwarta od 7 rano.
2019-08-25 17:55:02 - Karola: Schronisko municipalne znajduje się przed miejscowością. My
przeoczyliśmy je i ostatecznie spaliśmy w albergue turystycznym As Pedreiras. 12 euro, sale ośmio- i
czteroosobowe, super wyposażona kuchnia z automatem do kawy i na napoje i piwo, osobne łazienki i
prysznice dla kobiet i mężczyzn (po 2 dwie dla każdej z płci), malutki taras ze sztuczną trawą, pralka i
suszarka osobno płatne. Po 16 już był komplet i odsyłali pielgrzymów do innych miejsc. W niedzielę czynna
mała kawiarnio-piekarnia przy głównej ulicy, dla chcących zrobić większe zakupy pozostaje stacja
benzynowa Repsol.
2018-10-30 18:13:50 - Podróżnik : Municipal-6e, kuchnia, mikrofala z kuchenka, pare naczyn, raczej dla
jednej osoby, grupowe gotowanie utrudnione, dzialajace wifi, czysto, ciepło, miła hospitalera:)
2018-09-11 21:44:39 - Kasia: Śpimy znowu w albergue Castelos, bo tak jak pisałam, dwa dni temu
dostałyśmy zniżkę - płacimy 8 euro. Jest ok - bardzo czyste i przestronne. Ale nieco iboższe niż poprzednie brak ogrodu... trochę się rozpaskidxiłyśmy przez ostatnie 2 dni. Czyli w supwr warunkach za 8 euro
normalnie 10). Jest kuchnia, a supermarket niedaleko.
2018-08-10 20:29:19 - Paweł: Oczywiście chodzi o Vilalbę :-)
2018-08-10 20:27:32 - Paweł: W albergue municypialnym Gontan został już tylko jeden garnek 3 talerze
i trochę sztućców- niestety typowe zachowanie opiekunów schronisk w Galicji...
2018-06-04 12:15:03 - Adam i Barbara: W środku starego miasta jest prywatne b.db. As Pedreiras 10E,
wszystkie udogodnienia
2016-04-14 16:02:05 - S.: Ładne nowoczesne albergue z wypisażoną kuchnią. Kilometr dalej duży
supermarket.
2015-09-14 18:26:39 - Maria: Albergue na wejściu do miasta, przy Czerwonym Krzyżu. Jedno z
najlepszych na trasie (gdyby tylko nie ta zimna woda i brak światła w dormitorium...) - za 6 euro z wifi,
pościelą jednorazową, kuchnią z wyposażeniem, miejscem do posiedzenia, suszarnią, pralnią-pralka i
suszarka, łazienkami po 4 prysznice każda. Na wejściu była lista, należy zajrzeć do środka, które łóżko jest
wolne (są numerowane), zająć owe łóżko i się wpisać na listę pod dany numer. Potem przychodzi
hospitalero i pobiera opłatę 6 euro. Fakt, że budynek ogromny, a łóżek tylko 40, wnętrze ciemne...ale nie
jest źle:) Polecam zostawić plecak wieczorem na korytarzu, tym samym rano nie trzeba się będzie pakować
po omacku.
2015-08-05 13:37:17 - Ks. Kacper: Polecamy isc nieco dalej do centrum Vilalby i zatrzymac sie w
prywatnym albergue "Castelos" za 10 euro. Warunki rewelacyjne. Wifi. Sniadanie. Ciepla woda. Mozna
rowniez rezerwowac wczesniej miejsce :)
2013-08-21 15:26:47 - Paweł Basia i Beata: dodam tylko że kuchnia już w pełni wyposażona :)
2013-05-31 11:46:37 - maciek: Dodam jeszcze, że warto się zaopatrzyć w tym GADISIE na początku
Vilalby, bo potem, aż do Baamonde, czeka nas absolutne zero sklepów, bo mijamy same pola i siedliska
ludzkie złożone z jednego lub kilku domostw. Odcinek Vilalba - Miraz bardzo łatwy i łagodny.
2013-05-31 11:39:40 - maciek: Od 1 maja 2013 cena 6euro, opłatę pobiera przychodzący co jakiś czas
strażak z sąsiedniej jednostki straży pożarnej. Kuchnia nadal bez garnków (była tylko jedna patelnia - w sam
raz na zrobienie warzyw na patelnię ;-) kupionych w odległym o niecały kilometr w kierunku centrum Vilalba
przy trasie camino, dużym supermarkecie GADIS - warto się do niego wybrać, bo jest niedaleko). Albergue
wybudowane w 2000 roku. A ciemne ściany? komu to przeszkadza? Brudno czasem? Zawsze się dziwię tym
komentarzom: przecież kto brudzi sprzęty kuchenne, ściany itp w tych albergach? No tak, peregrinos
brudzą. A wydawałoby się, że to ludzie dorośli i świadomi. Tak niestety nie jest. Ja sobie nie wyobrażam nie
posprzątać po sobie w kuchni, czy łazience. Niestety nie jest to normą u innych. Stąd te brudne kuchnie i
zostawione pod prysznicami obrzdliwe zużyte plastry na odciski i kłaki włosów. W alb. tej jest dużo
przestrzeni, sznurki na pranie na zewnątrz niestety niezadaszone.
2012-08-13 18:55:31 - mroov: Vilalba, miejsc 48, cena: 5€. Czynne od godziny 13.00. Czysto, wygodnie.
Jednorazowe poszewki na poduszke i materac. Dwie sale z lozkami + miejsca dla niepelnosprawnych.
Lazienki dla kobiet i mezczyzn (uwaga, bo nie we wszystkich prysznicach jest ciepla woda). Miejsce do
prania i suszenia wewnatrz budynku i sznurki na zewnatrz. Kuchnia bez garnkow, jadalnia oraz miejsce do
odpoczynku. W samej Vilalbie (schronisko jest kawalek przed miastem) sa sklepy i bary.
2011-07-11 17:14:19 - kuba: Trochę brudno, trochę czarno co jest uciążliwe zwłaszcza przy 40
stopniowym upale który tam zastaliśmy. Wszyscy spali w bieliźnie lub strojach kąpielowych.
2010-12-05 16:02:45 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Mamy pozytywne opinie o tym miejscu.
Otwarto nam o 13.00, bo wcześniej sprzątano, było czysto. Nie było podziału na kobiety i mężczyzn.
2010-10-27 08:51:20 - Monia: Czekaliśmy pół godziny na hospitalierę, w końcu zadzwoniliśmy po nią i
przyszła za kolejne pół. kiepska opcja dla zmęczonego pielgrzyma. światło gasili o 22.40 i nie ma kontaktów
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w pokojach, więc albo śpi się od 20 przy zapalonym świetle, albo po ciemku kładzie do snu.... w łazienkach
nie ma regulacji temperatury wody, więc grozi poparzeniem. w kuchni nie ma ani jednego naczynia. tylko
kuchenka elektryczna i zlew. o pościel trzeba było się upomnieć.
2010-07-29 21:58:39 - KRZYSZTOF: Alberg nieprzyjemny, ciemne ściany, sypialnia na drugim piętrze,
łazienki na pierwszym a kuchnia na parterze, trzeba się nieźle nabiegać, koszt 5€, o prześcieradło trzeba się
było upomnieć. Miasto i sklepy dalej okuło 1,5 km
2010-07-29 19:37:35 - Tomasz: W Roku Jubileuszowym, gdy wypełni się albergue zostaje otwarta sala
gimnastyczna przy szkole w centrum miasta, niedaleko szlaku. Trzeba przejść jeszcze ok. 2 km. Cena 2
euro. Są prysznice, ale mają tylko kilka materacy. Może być przydatna karimata
2010-06-22 23:58:14 - Raskolnikow: 5 euro od tego roku - porządek umiarkowany.
2009-10-25 21:33:28 - matka z córką: Miałyśmy szczęście, bo było czyściutko. Jednorazowa pościel,
kuchnia wyposażona nieźle.Na parterze wydzielona część gospodarcza - pranie co prawda ręczne, ale
suszarnia pod dachem(jest nawet parking dla koni :)!)
2009-07-30 15:56:57 - Teresa: Schronisko b. brudne. sami zamiataliśmy, zbieraliśmy papiery... Opłata 3
€. w barze obok drogo i raczej moło smacznie, lepiej przejśc się do miasta - 1,5 km
2008-08-12 13:18:05 - Od Macieja: Vilalba - albergue municypalne -3euro,dobre. Otwarte 13-22 ale
otworzono mi wcześniej. Polecam! Menu w barze 10euro.
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Etap 30
Vilalba refugio - Baamonde (22.7 km)

Drugi przyjemny i wygodny etap bo krótki. Od refugio do ostatnich domów Vilalba jest mniej więcej 4,5 kilometra, by
wyjść do zejścia rzeki Magdalena. Po krótkim płaskim terenie rozpoczyna się łagodne wzniesienie by osiągać na nowo
szosę krajową w A Torre. Stąd, powtarza się poprzedni dzisiejszy schemat. Idziemy przez miejscowości położone
blisko szosy jak Peñas, Pigara i Ferreira zawsze szosą lub drugorzędnymi drogami. Etap doprowadzi nas do przejścia
przez drogę szybkiego ruchu A-6. By w końcu, wejść do Baamonde, gdzie mamy refugio po przebyciu niewielkiej
odległości po prawej stronie (km 20,9).

Vilalba
Mieszk.: 16000 | Do Alba A Torre: 5 km | Do Santiago de Compostela: 119.3 km

Wyróżnia się sposób budowy baszty głównej, dawnego zamku Condes de Andrade, dziś część Hotelu.
Zrekonstruowana około końca XV wieku, jej ośmioboczny format jest wyjątkowy w Galicji. Ślady innych
trzech wież przypominają nam istnienie czworoboku fortyfikacyjnego. Obok niego plac Santa María i kościół,
całokształt dobrze zachowany. Stąd, po szerokich schodach wewnętrznych schodzi się do audytorium. W
połowie drogi spotykamy posąg de Acu&ntilde;a, który przedstawia dwóch wieśniaków ze swoją ofiarą.
2011-07-11 17:19:45 - kuba: Powinno być \"szlak odbija w PRAWO\"! Przepraszam za pomyłkę (ach ta
niemożność edycji...).
2011-07-11 17:18:34 - kuba: w Vilalbie dość kiepskie oznaczenie. Ogólnie najlepiej iść cały czas główną
drogą od refugio w dzielnicy industrialnej, gdy dojdziemy do centrum miasta (źródło wody na skrzyżowaniu)
przechodzimy je prosto. Po lewej kościółek, ze dwa zakręty, a następnie kilkadziesiąt metrów przed stacją
benzynową szlak odbija w lewo.

Alba A Torre
Do Ferreira: 9.5 km | Do Santiago de Compostela: 114.3 km
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Pomiędzy Peñas a Pigara jedno rozwidlenie nieoznakowane. Kilka osób tego samego dnia gubiło
drogę. W 2011 zostało to już najprawdopodobniej poprawione. Mimo wszystko warto zachować
ostrożność.

Ferreira
Do Baamonde: 6.4 km | Do Santiago de Compostela: 104.8 km

Baamonde
Do San Alberte: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 98.4 km

Albergue de la Xunta de Baamonde: 94 miejsca, cena: 6€, Ctra. Vilalba 9, otwarte od 13-tej; całoroczne,
tel. 628-25-03-23 / 982-39-81-63, kuchnia (dobrze wyposażona), kanapy przy kominku, pokoje
kilkuosobowe, jedno duże pomieszczenie z łóżkami piętrowymi, pokój 6-osobowy z prysznicem, pościel
jednorazowa, ogród, trawka, stoliki na wieczorne rozmowy, osobny budynek z prysznicami i toaletami; duże
i gościnne, chociaż pełne latem. Menu w barze 9€
Jeśli chcemy przejść minimalną liczbę kilometrów by otrzymać Compostelkę - sto kilometrów, możemy
właśnie tu rozpocząć pielgrzymkę. W Baamonde łączy się nasze camino jacobea z dawnym camino
królewskim A Coruña -Madryt, dziś zamienione w drogę szybkiego ruchu A-6. Wyróżnia się kościół parafialny
Santiago (idąc camino, zobaczymy go na górze po prawej stronie), z XIII wieku, chociaż jego wygląd
zewnętrzny może wydawać się romańskim. Obok niego, zastaniemy potrójny krzyż, z XVIII wieku, tworzący
Drogę krzyżową. Główna strona przedstawia podobiznę Chrystusa a awers Matkę Boską Bolesną.
Nie wiem czy to jeszcze aktualne, ale w 2007 r. byłem tam w fantastycznej restauracji prowadzonej przez
poetę Xoana Corral. Samo wyposażenie pomieszczeń jest już poezją, jedzenie też, a gospodarz znajduje
czas na pogawędkę z każdym gościem (ze mną raczej na migi, bo nie znam hiszpańskiego :) Restauracja
"Galicia" jest ok. 250 m od schroniska, w kierunku camino. (Marcin, 2008-11-27) Potwierdzam informacje od
Marcina. Też tam jadłem i byłem świadkiem czytania wierszy przez starszego Pana hiszpańskiej parze przy
stoliku obok. Przy okazji poleca odwiedzenie pracowni muzeum mistrza Victor Corral Castro uliczką za
kościołem w prawo w calle de Museo, na jej końcu. Wiele ciekawych eksponatów, a sam Mistrz oprowadza i
pokazuje. Jedna jego rzeźba znajduje się w Santiago. (Maciej, 2009-03-11)
Tym, którzy stęsknili się za morzem polecam kąpiel z rzece w Baamonde. Dobre odświeżenie po drodze w
upale;) (Ziemek Socha, 2010-09-02)
2019-08-25 18:05:58 - Karola: Wychodząc z Baamonde długo idzie się asfaltem. Po powrocie na ścieżkę
leśną, na jej końcu mamy rozwidlenie szlaku. Jeden kamień wskazuje 95 km do Santiago, drugi 86 km. Oba
szlaki prowadzą do Miraz, różnią się długością i przewyższeniami, choć oba oznaczone są jakoś średnio
trudne. Tablica przy kamieniach nie jest czytelnie oznakowana i nie są na niej zaznaczone wioski, które są
wspominane w przewodnikach po Camino i to jest mylące. Gdy chce się dotrzeć do Seixon do super
albergue i na super kolację należy wybrać drogę prowadzącą w lewo.
2018-08-11 15:22:30 - Paweł: W Baamonde kuchnia tylko symboliczna mikrofala i jednopalnikowa
maszynka ale nie ma już żadnego wyposażenia-garnków,sztućców,talerzy-nic! Ogólnie brudno -śmieci na
dziedzińcu,podłogi ledwie przetarte na materacach ślady po insektach-od mojej ostatniej wizyty 5 lat temu
znaczne pogorszenie,a szkoda było to jedno z przyjemniejszych miejsc na Norte..
2015-09-14 18:47:12 - Maria: PS. W Galicia dostaliśmy oczywiście do menu chleb - pierwszy raz po roku
życia w Hiszpanii zjadłam porządny "polski" chleb! Coś pysznego.
2015-09-14 18:30:30 - Maria: W restauracji Galicia zjedliśmy menu - pyszną zupę lokalną sopa gallega i
dobre drugie danie (mięso bądź ryba z frytkami domowymi). Deser nie domowy, ale wino już tak, jedno z
najlepszych, jakie kiedykolwiek piłam, więc kupiliśmy jeszcze butelkę za... 2,20!!! Zaraz za restauracją jest
kościółek/kaplica (po prawej) i wielki kasztanowiec. Warto tam zajrzeć-w samym drzewie jest (podobno)
najmniejsza kaplica świata. Urocze. Za Baamonde kawałek szosą i zejście w las w bajeczny krajobraz.
2014-09-18 19:38:46 - JJ: Duże albergue, z małymi 4-osobowymi pokoikami na dole i dużą salą na piętrze.
Cena - 6 euro.
2013-10-20 13:55:02 - grupa przyjaciół: Schronisko z klimatem, czyste, w ogrodzie można odpocząć, ok
150 m sklep, w którym można zrobić zakupy, polecamy!
2013-07-27 18:23:55 - Kajetan: Albergue czysta i duża. Pokoje ślepe i ciemne ale dla mnie to zaleta bo
lepiej się śpi 6e i jednorazowa pościel jak w całej galicji
2013-06-25 13:07:29 - Piotr Rzeszów: W Baamonde Albergue 6euro... ale oczywiście dla chcącego nic
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trudnego... :) i można znaleźć np jakiś opuszczony dom, tuż obok starego kościoła. Przy takim domu może
być kran z wodą, a tuż przy wejściu częściowo zadaszona altanka... używając kijków trekingowych, peleryny
p.deszcz. i kawałka sznurka można zorganizować calkiem rzeczowy nocleg :). Proszę się nie bać skrzypienia
drzwi wewnątrz domu... to (chyba) przeciąg... przynajmniej tak sobie to tłumaczyłem, a zmęczenie i chęć
spania zrobiło resztę :)
2013-05-31 11:48:32 - maciek: Na odcinku Baamonde - Miraz zero sklepów (więc warto zrobić zakupy w
Baamonde, bo w samym miraz jest tylko bar).
2012-08-13 18:56:49 - mroov: Baamonde, miejsc 94, cena: 5€. Czynne od 13.00. Czysto, przyjaznie,
jedna sala z 4 lozkami, jedna z 6 i jedna z 8 lozkami, a na gorze duza sala. Jednorazowe poszewki na
poduszke i materac. Dwie ubikacje i lazienka dla niepelnosprawnych na dole, lazienki na pietrze oraz w
osobnym budynku. Kuchnia z garnkami, jadalnia i miejsce do wypoczynku. Miejsce do prania i wieszaki na
powietrzu. Teren zielony do wypoczynku oraz miejsce na grilla. Bardzo przyjemne miejsce, owocki dla
pielgrzymow. Polecamy. W tym roku nie bylo gadatliwego hospitalero. W miescie jeden sklep (zamkniety w
niedziele), oraz bary. Warto zjesc w restauracji Galicia - mimo poznej pory przygotowali dla nas menu del
dia.

www.caminodesantiago.pl

Strona 55/85

Camino de Santiago

Camino del Norte

Etap 31
Baamonde - Sobrado dos Monxes (40 km)

Długi, bardzo długi etap który dobrze podzielić na dwa by zrobić nocleg w małej wiosce Miraz, gdzie otwarto nowe
refugio dla pielgrzymów w 2005 roku. Z refugio w Baamonde wychodzimy na szosę N-VI na około trzy kilometry, by
wyjść na szlak w lewo, który zostawia kaplicę Świętego Alberta. Stąd, szlak wiedzie laskiem (z dala dochodzi, dźwięk
drogi szybkiego ruchu) prowadzi nas do Toar, pierwszą z niezliczonych wiosek, które przejdziemy wzdłuż El Camino,
Aldar, Seixón, Subcampo, Laguna w końcu, na szosę do Miraz Od tej miejscowości rozpoczyna się odcinek bardzo
trudny, podejście i przez miejsca niegościnne, na których musimy mieć się na baczności aby nie zgubić znaków
jacobeas, a także pozostawionych przez poprzednich pielgrzymów małych stosów kamieni. Łagodne wzniesienie
kończy się w Braña. Po dwóch kilometrach szosą, skręcamy w prawo by dalej iść szosą, i jakimś szlakiem skrócić sobie
drogę do Carballoso (nie wchodzimy do tej miejscowości), Roxica, za wzniesieniem przybywamy do Travesa i Marcela.
Schodzimy na szosę by wrócić na szlak i wspiąć się do Corteporcos i Marco das Pías. Trudności kończą się. Przez szosę
LU/AC-934 idziemy wzdłuż do Vilarino i Mesón, skąd bierzemy skrót szlakiem (co jest skomplikowane dla kolarzy) i
zaraz szosą, która ma chodnik do Sobrado. Jeszcze zatrzymamy się by wejść do klasztoru, gdzie będziesz mógł dostać
gościnę dla pielgrzyma (km 40).

San Alberte
Do Santa Leocadia: 4 km | Do Santiago de Compostela: 94.9 km

Słup milowy jacobeo, to most średniowieczny na rzece Parga i Kaplica San Alberte, świątynia gotycka XIV
wieku zakamuflowana między roślinnością.

Santa Leocadia
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Do El Camino: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 90.9 km

2015-10-09 11:51:01 - Tomek : Potwierdzam, z tym w/w Albergue.. Z tym że w październiku 2015 było 9
łóżek, Albergue ciagle w budowie, ale już otwarte. Ciche miejsce na uboczu. W barze można kupić muszle i
inne i inne gadżety w zaskakująco niskich cenach.
2015-09-14 18:39:13 - Maria: Pojawiło się nowe albergue! Witericus, w wiosce Santa LeocadiaCarballedo. Na chyba 12 osób, z pysznym jedzeniem i ręcznie robioną biżuterią. Idąc między kolejnymi
Santas Leocadia (to zbiór wiosek), trafimy na znak "Apoyo al peregrino" bądź "Punto de apoyo al
peregrino". 10 euro za nocleg, dwie łazienki, tarka do prania, w sypialni okna dachowe-bombowo. Jest wifi i
komputer, prowadzą przesympatyczne dwie panie pochodzące z Brazylii, kamienny dom zbudował w całości
ich ojciec. Przyjęły nas - 8 osób na 6 łóżek i zamiast 10 płaciliśmy 8 euro! Pod koniec sierpnia 2015 było
jeszcze w trakcie prac wykończeniowych, ale już otwarte. Brak sklepów w okolicy, warto zaopatrzyć się w
Baamonde. Położone w zupełnym zaciszu, żeby nie powiedzieć, że "gdzie diabeł mówi dobranoc".
Rezerwacje na nr 0034982163095 lub 0034678415728, lub 0034678415729.
2013-08-21 15:48:14 - Paweł Basia i Beata: Albergue prywatne Deva Natural-Mente w Sambreixo de
Parga, za drogowskazem 250 m od szlaku,cena 15 euro ze śniadaniem...nie byliśmy.
2013-06-25 13:20:28 - Piotr Rzeszów: To albergue podobno 12 euro, ale to PODOBNO...
2010-07-29 22:33:56 - Krzysztof: W połowie trasy z Baamonde do Miraz jest prywatny Alberg o nazwie
Deva Hostal. Szczegółów nie znam.

El Camino
Do Aldar: 1 km | Do Santiago de Compostela: 89.7 km

Aldar
Do Seixon: 2 km | Do Santiago de Compostela: 88.7 km

2011-07-11 17:30:58 - kuba: gdzieś tutaj (nie pamiętam dokładnie miejsca) jest otwarty od 8.30 punkt
dla pielgrzymów. Można za darmo skorzystać z internetu, a za opłatą zjeść coś. Bardzo miło miejsce.
Informacja o tym miejscu pojawia się już w San Alberte.

Seixon
Do Subcampo: 1.1 km | Do Santiago de Compostela: 86.7 km

2019-08-25 18:12:30 - Karola: Potwierdzam wspomnianą wcześniej kolację w algergue O Lagoa.
Prawdziwa uczta: sałatki, gulasz, żeberka i wiele więcej + wino + deser do wyboru. Prawdziwa wyżerka! A
poza tym przyjemne albergue z ogrodem, sklepem na miejscu i barem. 10 euro za łóżko (niektóre łóżka
wielkie podwójne), 4 euro za spanie w namiocie. Dotyczy to zarówno tych rozkładających swój namiot, jak i
chcących poznać smaki campingu. Właściciele mają rozłożone 3 namioty z dmuchanymi materacami i
pościelą. Naprawdę rewelacyjne schronisko!
2018-09-13 13:52:07 - Kasia: Spałyśmy w w Seixon w albergue O Lagoa. Super!!! Jest kuchnia i ogród!!!
Warto wydać jednak 9 euro na kolację. Gospodarz i jego mama przyrządzają wspaniałą ucztę. Nakrywają
stół dla wszystkich i podają wszystkie dania. Do tego mnóstwo wina: białe butelkowe i czerwone de la casa.
Potem deser - ciasto polane pysznym likierem. Oczywiście jest czysto (poszewki na materace), miło i
rodzinnie.
2013-06-25 13:36:25 - Piotr Rzeszów: Chodziło mi o Miraz...(4,3km dalej) ale jest już szeroko opisane...
potwierdzam 1 czerwca 2013 dalej DONATIVO było (z info za szybą ;) )
2013-06-25 13:25:23 - Piotr Rzeszów: Gdzieś tu... plus minus 5km jest świetnie wyglądające albergue
prowadzone chyba przez jakieś angielskie towarzystwo... Niestety jak dotarliśmy było za wcześnie i
wszystko było zamknięte, ale z tego co zauważyłem nocleg DONATIVO!

Subcampo
Do Laguna: 0.4 km | Do Santiago de Compostela: 85.6 km
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2013-06-25 13:32:37 - Piotr Rzeszów: TEN ARTYSTA JEDNAK GDZIEŚ ZA MIRAZ...
2013-06-25 13:30:27 - Piotr Rzeszów: Pan nazywa się Francisco Javier Lopez, więc można w okolicy o
niego pytać. Kiedy tam byłem akurat kończył \"dłubać\" kalendarz majów... w swoim domku ma wieeele
różnych arcydzieł. Proponował nam nawet kawę, ale niestety było już późno, a chcieliśmy dojść do Sobrado.
Faktycznie daje pieczątkę na czerwonym laku, który niestety na trasie może się troszkę pokruszyć.
2011-07-11 17:34:06 - kuba: znowu - gdzieś tutaj (nie potrafię podać dokładnej nazwy miejscowości) żyje
lokalny artysta. Dom łatwo poznać - niebieski, leci muzyka, bardzo poprzyozdabiane ogrodzenie i okolica kawałek przed Mirazem. Warto wejść bo ma on świetną pieczęć dla pielgrzymów odciskaną w czerwonym
laku! Dłubie też różne rzeczy w kamyczkach.

Laguna
Do Miraz: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 85.2 km

Miraz
Do Brana: 4 km | Do Santiago de Compostela: 82.4 km

czynne: marzec–grudzień; kontakt w barze naprzeciwko; 14 miejsc, donativo; otwarte: 14-22.30; adres:
Corral da Fonte, s/n. Pielgrzymów przyjmuje się w dawnej plebanii Miraz. Od 2005 prowadzi je angielskie
stowarzyszenie Jacobea Confraternity of Saint James - Matthew y Martin, ale nie ma tu toalet w tej
miejscowości z wyjątkiem baru Reche, niedaleko zajazdu, który oferuje kanapki.
Kościół którego advocación patronem jest Santiago.
2019-08-25 18:15:36 - Karola: Trasa w niemieckim przewodniku zaznaczona jako z wieloma
przewyższeniami, ale w rzeczywistości tak nie jest. Kilka wzniesień, niczym przez Góry Stołowe, później już
asfaltem. Bardzo przyjemny odcinek.
2017-08-06 18:34:49 - Gabs: We wspomnianym donativo nie było już dla nas miejsca - "ze względów
prawnych" nie pozwolono nam rozbić nawet namiotu (nie mówiąc już o spaniu na podłodze) szliśmy z
Vilalba... Nie udzielono również informacji o możliwych noclegach. Zaoferowano napełnienie butelek wodą,
podczas czego rozpoznaliśmy bardzo dużo turigrino, osób, które rano zostawiliśmy w albergu i te, o których
wiedzieliśmy, że podjeżdżają taxi...przyjęto również cyklistów przed pieszymi... Wróciliśmy do A Lagoa
(2km), była to bardzo dobra decyzja. 10€ za osobę, czysto, wyposażona kuchnia, jednorazowe
prześcieradła, sklepik i bar z uczciwymi cenami. Wifi, dużo miejsca w ogrodzie do odpoczynku (ławki, stoły,
hamaki, altana). Paręset metrów od donativo jest również drugi albergue prywatny, jednak nie znamy ceny.
2016-04-14 16:03:55 - S.: Bardzo przyjemne i ładne albergue. Jest kuchnia (ale nie ma sklepu!).
2015-10-09 18:01:06 - Tomek: Nie widziałem kartki z sugestią 7 euro donativo. Za to musze wspomnieć
że w tym Albergue znalazłem najlepiej wyposażoną kuchnię na całym camino... Z kilkoma expresami do
kawy, tosterami, mikrofala, piekarnikiem, wieloma garnkami, przyprawami. Warto zrobić zakupy w
Baamonde, bo tak jak poprzednicy wspomnieli nie ma sklepu. Dodam jeszcze ze nie ma pralki ale są środki
do prania ręcznego i wirówki. Liczba łóżek: 26 (ktoś pisał wcześniej, że mniej).
2014-07-01 08:07:03 - Marcin Warszawa: Polecam skorzystać z oferty hotelu Biterra. Można do nich
zadzwonić 00 34 982 18 37 46 - zabiorą z trasy i przywiozą rano z powrotem. Całość ze spaniem 45 euro.
Oferta obowiązuje rownież na całej trasie od Baamonde do Sobrado. Sam hotel rewelacja.
2013-10-20 13:49:11 - grupa przyjaciół: Tylko nie to schronisko! Jeśli masz siły to idź dalej, przy wejściu
jest napisane donativo, ale nie mniej niż 7€, więc jakie donativo? Mieliśmy wrażenie, że w tym prywatnym
alberge chodzi tylko o pieniądze, jesteś ciągle obserwowany, Hospitalera
2013-09-12 21:41:15 - Marcin: 24 sierpnia nocleg donativo. Rano śniadanie, w mieście brak sklepu,
najbliższy supermarket w Baamonde. W miesiącach letnich nie radę robić trasy Vilalba - Miraz bo może nie
być miejsc gdyż ludzie z Baamonde szybko dochodzą na miejsce.
2013-08-21 16:01:49 - Paweł Basia i Beata: Cena 8 euro ze śniadaniem;prowadzi je bardzo
sympatyczna para Anglik Ted i Kanadyjka Gail-jej babcia była Polką o nazwisku \'Wachnowicz\"(jeśli dobrze
zrozumieliśmy),świetna atmosfera i wyposażenie - nie rozumiem Maćka -uśmiech nie schodzil im w z
twarzy,a największym ich zmartwieniem było to,że zgodnie z przepisami w Galicji,muszą odmawiać noclegu
pielgrzymom gdy brak już wolnych łóżek...
2013-05-31 11:57:18 - maciek: Specyficzne albergue prowadzone przez Anglików (więc bierzemy pod
uwagę ich dziwactwa). W maju 2013 cena donativo, hospitalero emerytowany Anglik o mentalności
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obrażonego nieco na świat strażnika, nieużywający nigdy uśmiechu i nieco zarozumiały. Alb. czynne od
16:00 (z wialką łaską wpuścił nas wczesniej, bo bylismy przemoczeni i zziębnięci). ale na plus trzeba
zaliczyć czystość, dużą kuchnię, zaopatrzoną nie tylko w sprzęty i nieco produktów, a także książki, ale też
darmową kawę, herbatę, colacao. Jest ogród, miejsce do suszenia. Około 14 przyjeżdża do wioski
samochód-piekarnia. Bar tuż przy albergue. Albergue czynna od 24 marca do 29 października. W cenie
(donativo) jest śniadanie.
2012-08-13 18:58:45 - mroov: Miraz, miejsc: 26, cena: donativo. Czynne od 15.00. Generalnie prosili, ze
jesli ktos idzie z Baamonde, doszedl dosc szybko i ma sily, to niech idzie do Sobrado, bo
popoludniu/wieczorem docieraja ludzie idacy z Vilalba i nie maja gdzie spac. Szczegolnie, ze w tej miescinie
nie ma zupelnie nic do roboty i jak przyjdziesz o 10, to czekajac do otwarcia mozna naprawde zniesc jajo z
nudow. Ponadto jest tylko jeden bar, sklepow brak wiec zakupy lepiej zrobic wczesniej. Ok godziny 14.00
przyjezdza piekarnia na kolkach, a chyba niekiedy ok 16 czy 17 - maly sklep obwozny. Samo albergue
rewelacja. Trafilismy akurat na polsko-angielskich hospitalero. Bardzo czysto. Calkiem ladne lazienki, w
pelni wyposazona wypasiona kuchnia i duza jadalnia. Miejsce do prania i duzo miejsca do suszenia. Bardzo
przyjazna obsluga. Nie przyjmuja wiecej osob niz jest lozek. Rano mozna wyjsc ok 6.30. O tej godzinie
rowniez zaczyna sie wspolne sniadanie. Albergue przygotowane na przyjecie osob niepelnosprawnych.
2012-04-06 21:07:03 - Peter Alex: Refugio czynne od 1 kwietnia! :) Gdyby ktoś planował w 2012 roku
nocleg w albergue w Miraz prowadzonym przez CSJ z UK powinien pamiętać o 3 rzeczach: • Liczba miejsc w
schronisku: 26. • Od tego roku nie można zakupić niczego u hospitaleiros; tj. trzeba zakupić prowiant
wcześniej. • Jak informuje CSJ Punto de Apoyo in Carballedo (tel: 678 41 57 28) jest dobrym miejscem dla
odpoczynku i wypicia kawy, a właściciele będa w stanie wskazać alternatywne miejsca noclegowe w
sytuacji, gdy refugio w Miraz będzie pełne.
2011-09-28 00:33:24 - Haga (lipiec 2011): Miejsce z duszą dzięki zaangażowaniu hospitaleros z
angielskiego stowarzyszenia jacobea.Bardzo dobre warunki sanitarne, przyjemna kuchnia z jadalnią, kawa i
herbata do użytku, rano poczęstunek- śniadanie. Donativo. Nadal w albergue możliwość nabycia produktów
żywnościowych.Hospitaleros otwierają pobliski kościół, gdzie można się pomodlić i pobyć w ciszy.
2011-07-11 17:28:37 - kuba: na kartkach i w informacji od wolontariuszy wiemy że jest 26 miejsc.
Czasem bywają problemy z ciepłą wodą. Hospitaliero jest byłym wojskowym i o 14.30 zbiera wszystkich by
ogłosić reguły korzystania z refugio. O 21 zamykana jest kuchnia a o 22 całe schronisko. O 6 rano do pokoju
wślizgnęła się łapka wojskowego zapalająca światło. Dodatkowo od 6 śniadanie dla wszystkich. W barze
stosunkowo tanio - long drinki poniżej średniej krajowej. Miła atmosfera żeby spotkać się w gronie
pielgrzymim i poczekać do 14.30 na otwarcie schroniska.
2011-05-18 12:33:29 - Krzysztof: Albergue po remoncie otwarte 17maja2011r. Obecnie jest 34 miejsc.
2010-12-05 16:07:02 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Na przyszły rok planowanych jest
kolejnych 50 miejsc.
2010-07-29 22:12:28 - Krzysztof: Wszystko donativo, ale rano kuchnia zamknięta do godziny 6.00. Są
rozkładane materace dla 8 osób.
2010-07-29 20:06:11 - Tomasz: W albergue bardzo miła atmosfera. Otwierają o 15. W albergue można
kupić produkty niezbędne do przygotowania posiłku (od jajek po dobre wino). Rano śniadanie dla
wszystkich. Wszystko za donativo. Albergue się rozbudowuje i można liczyć, że niedługo znacząco się
powiększy. Fajnie, bo to bardzo pozytywne miejsce
2009-10-25 21:46:28 - matka z córką: W sierpniu br. było czynne od 16-tej. Jedyne miejsce na naszej
trasie z pachnącą pościelą. Wieczorem otwarto świetlicę socjalną dla wszystkich, którym brakło miejscakuchnia i łazienka (czysta) udostępniona dla wszystkich.
2009-09-04 20:32:03 - Krzysiek: Pierwsze pytanie hospitalery po dojściu do schroniska - kawa czy
herbata? Przemiła atmosfera, schronisko jest czynne cały rok, dla osób, które się nie załapały na łóżko są
materace, a nawet karimaty i namiot. Polecam!
2008-08-12 13:20:13 - Od Macieja: Miraz - albergue -donativo, śniadanie, bardzo miła atmosfera, czysto
dobrze utrzymane, jest kuchnia dobrze wyposażona, u hospitaleros można kupić produkty żywnościowe. Nie
ma baru z menu! Polecam!!!

Brana
Do Roxica: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 78.4 km

Roxica
Do Travesa: 2 km | Do Santiago de Compostela: 72.9 km
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2018-08-14 15:56:23 - Paweł: 700m za Roxica w Cabaña otwarto nowe albergue municypialne ,wygląda
na dość pojemne,szczegółów nie znam,tylko przechodziłem obok jakieś 50m od szlaku są drogowskazy jest
też info na gronze.com
2017-08-17 13:20:54 - Wojciech: Trasa z Baamonde do Roxica bardzo ładna. Po wyjściu z Baamonde
wchodzi się w las i tam najbardziej czuć podejście w górę. Później jest już łatwiej. Trasa leśnymi dobrymi
drogami. Łatwa, bez takich mocnych podejść jak to wynika z mapy. Albergue w Roxica małe ale czyste i
miłe. :)
2017-08-17 13:20:54 - Wojciech: Trasa z Baamonde do Roxica bardzo ładna. Po wyjściu z Baamonde
wchodzi się w las i tam najbardziej czuć podejście w górę. Później jest już łatwiej. Trasa leśnymi dobrymi
drogami. Łatwa, bez takich mocnych podejść jak to wynika z mapy. Albergue w Roxica małe ale czyste i
miłe. :)
2014-11-27 01:20:53 - Euzebiusz: Jest prywatne albergue, mili gospodarze, ceny bardzo umiarkowane,
jednak należy je zarezerwować. To prywatny dom i tylko ok. 10 miejsc noclegowych? Ja mogłem rozbić za
darmo namiot na posesji i skorzystać z łazienki. Można wziąć udział w posiłku grupowym (w domu
zakotwiczyła kilkuosobowa grupka) oraz wziąć udział w pokazie przygotowania i degustacji oryginalnej
galicyjskiej nalewki. Na pokaz składamy się dodatkowo. Gospodyni to Senora Elena. Miejsce noclegowe za
5€ (jesli dobrze zapisałem komórkę do gospodarzy, to tel. 630487008)
2012-08-05 19:03:26 - mroov: Tutaj znajduje sie bar, w ktorym mozna wypic cos cieplego i gospodarze
czestuja chlebem z serem (ser wlasnej roboty). Bardzo przyjemne miejsce :)

Travesa
Do Marcela: 0.6 km | Do Santiago de Compostela: 70.9 km

Marcela
Do Corteporcos: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 70.3 km

2015-08-05 13:42:01 - Ks. Kacper: Jest maly bar w ktorym mozna sie na chwile zatrzymac. Nalezy
jednak uwazac co sie kupuje. Babcia ktora nazwalismy "Salmonela" chciala nam sprzedac
przeterminowanego o jakis rok Aquariusa. Ja bym tam raczej nic nie zjadl.
2011-09-07 14:08:36 - Emilia: W barze można zjeść tylko chleb z serem albo chorizo oraz kupić zimne
napoje, nie ma co liczyć na obiad.

Corteporcos
Do Marco das Pias: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 68.7 km

Marco das Pias
Do Vilarino: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 67.4 km

Vilarino
Do Meson: 0.4 km | Do Santiago de Compostela: 64.6 km

Meson
Do Sobrado dos Monxes: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 64.2 km

Sobrado dos Monxes
Do Castro (Camino del Norte): 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 58.4 km
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44 miejsca, pielgrzymi są przyjmowani w dobrym albergue pielgrzymów prowadzonym przez cystersów.
Pomieszczenia w dawnym Casa de Audiencias. Dysponuje kuchnią lecz nie ma pralni, cena: donativo,
otwarte 7-13.30 i 16.30-19.30
Fundacja klasztorna z 952r. dała początek wyższej warstwie, która rozrosła się na cały rejon aby stać się w
średniowieczu w najbardziej wpływową w Galicji. Od 1142 w klasztorze są cystersi, pierwsi w Hiszpanii. Z
pierwotnej konstrukcji romańskiej zachowała się kaplica la Magdalena, sala Kapitulna, kuchnia i parę innych
pozostałości. Świątynia obecna jest w stylu barokowym z XVII wieku. W klasztorze wyróżnia się krużganek
Procesyjny i krużganek Pielgrzymów, gdzie wędrowcy są przyjmowani w dawnych stajniach. Niestety, w
końcu XVIII wieku burza zwaliła fasadę kościelną, a ponadto zniszczyła przypory. Sięgnęła dna na początku
XIXw., kiedy zakonnicy opuścili klasztor z powodu bankructwa. Nabywca obiektu użył go jako kamieniołomu
dla swojej budowy. Od 1954, cystersi z klasztoru Viaceli (Cóbreces) podjęli się odzyskać klasztor. W 1966
podczas uroczystości Santiago, zakonnicy wracają i od tej chwili starają się odbudować część jego
świetności architektonicznej.
2019-08-25 18:24:49 - Karola: 13 osób na trzeszczących łóżkach i skrzypiących materacach, sale bez
okien, jedna pralka i suszarka na ponad 100 osób... no ale klimat jest. I to niepowtarzalny! Zwłaszcza jak
wszyscy widziani dotychczas na trasie pielgrzymi mają szansę spotkać się na jednym krużganku. Albergue
w klasztorze, pomimo chodzących plotek co do czystości, prezentuje się naprawdę dobrze. Sanitariaty są
czyste, z papierem, mydłem, suszarkami do rąk; wystarczająco wyposażona kuchnia z przestronną jadalnią.
Obecnie katedra przechodzi remont i nie można jej zwiedzać. Msze dla pielgrzymów o 19 odbywają się w
kościółku przy cmentarzu. Czynne 13-13.30 i od 16. O 22 zamykana jest brama klasztoru, bez możliwości
wejścia i wyjścia.
2018-09-14 22:45:30 - Kasia: Po wyjściu z Seixon droga była fajna, poranne mgły, skały...Nie ma takich
trudności, jak opiywał autor - lekkie pagórki. Końcówka nudna i nieciekawa szosą. Spałyśmy w klasztorze
Cystersów. 6 euro. Tajemniczo. Klasztor jest taki stary...! Robi wrażenie.
2018-04-28 22:15:31 - Mariusz: Pomieszczenie z malutkim okienkiem tuż nad podłogą więc siedzimy
przy sztucznym oświetleniu. W lecie chyba duchota musi tam być. Ciepło w środku (piecyk) jednak
prysznice są na zewnątrz i zimne. Plus, że można uczestniczyć we Mszy Św. rano a wieczorem w
nabożeństwie.
2017-08-06 18:52:20 - Gabs: Opłata to 6€, brak jednak pościeli jednorazowej, kuchnia dobrze
wyposażona, ceny w barach naprawdę niskie, dalej będzie już tylko drożej.2 supermarkety. Zwiedzanie
klasztoru obowiązkowe :) kwintesencja zaniedbania kościołów na camino del norte...pomocnicy w klasztorze
gaszą światło, rano zapalają i zaczynają sprzątanie - to pozwala okiełznać niektórych nieznośnych
pielgrzymów ;) dziwne godziny otwarcia, jednak można zostawić plecak, jeśli przyszło się tuz po zamknięciu
(a przed otwarciem...).
2015-09-14 18:42:52 - Maria: Albergue ok, jest kuchnia z pełnym wyposażeniem, pralka i łazienki.
Kosztowało 5 lub 6 euro. Otwarte bez problemu już o 6 rano (może nawet wcześniej). Uwaga na pchły,
miałam nieszczęście na nie trafić, bo zamiast się opatulić śpiworem, tylko się nim przykryłam.
2015-07-23 17:12:46 - agata: Albergue u cystersow juz nie taki brudne, tylko "lekko" ;) skrzypiace lozka
daja sie troche we znaki. Wolontariusze preznie dzialaja z porzadkami. Teren monasteru, a zwlaszcza stary
kosciol robia niesamowite wrazenie
2014-09-11 19:57:22 - Hania: Z Miraz do Sobrado trasa dobrze oznaczona. Bardzo malowniczy odcinek.
Brama klasztorna jest zamknięta w godz. 14:00-16:30, tzn. w tych godzinach nie da się ani wejść do
schroniska ani z niego wyjść.
2014-08-19 10:28:07 - asia ef.: nie ma juz zadnego podejscia na ponad 700 mnpm, nie idzie sie przez
zadne gory, tylko same wsie, male miasteczka, niedawno zostala wybudowana droga dla pielgrzymow,
dzien dosc meczacy - 40 km wchodzi w nogi, wyszłysmy o 5.00, na noclegu bylysmy ok 15.00 warto wybrac
sie na wspolna modlitwe z Ojcami i Bracmi, okazja niepotarzalna, nocleg w salach 12os, 6euro,[ w razie
braku miejsc Ojcowie maja dodatkowe materace do spania w duzej kuchni], byla tylko zimna woda do
mycia, kuchnia dobrze wyposazona, w miescie sklepy, bary, restauracje, oczywiscie warto zwiedzic caly
klasztor
2014-07-01 14:00:10 - Marcin Warszawa: Przy wyjściu z Sobrado restauracja Real - dobre wiejskie
jedzenie.
2014-06-27 20:21:51 - Gosia: potiwerdzam opinię Maćka - z Miraz trasa przyjemna. Należy zwrócić
uwagę, że chyba w 2013 r. zmieniono trasę i znaki na drodze informują o tym. Myślę, że obecna trasa omija
te wzniesienia, które straszą na mapie i w opisie, więc proszę się nie zrażać:-)
2013-09-12 21:36:49 - Marcin: W Sobrado naprawdę niesamowicie, miejsc starczy dla wszystkich. Wyjść
można dopiero o 6 bo wcześniej brama zamknięta
2013-08-21 16:17:43 - Paweł Basia i Beata: Polecamy menu peregrino za 8 euro w Barze-Restauracji
na początku Sobrado,tuż za mostem przy szlaku po prawej stronie podają od 19:00-mimo niepozornego
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wyglądu doskonała domowa kuchnia,warto się wybrać - tylko 10min od klasztoru. Samo albergue
nastrojowe,przy dobrej pogodzie warto spędzić noc na dziedzińcu pod gwiazdami; wieczorne nabożeństwocompleta- wprost niesamowite!
2013-07-11 21:38:19 - Sylwia: Albergue w Miraz jest dość nowe, prowadzone przez Anglików. Panuje tam
trochę \"dziwna\" atmosfera. \" Życzą\" sobie 8Euro na nocleg ze śniadaniem (kawa, chleb, margaryna,
dżem)
2013-06-25 13:44:06 - Piotr Rzeszów: 2.06.2013 cena 6euro! choć pan (być może mnich)
wyrozumiały... i dało się zejść z ceny, bez jakiejkolwiek dyskusji... Msza tylko rano, ale komunię można
dostać po rozmowie z ojcem mówiącym po m.in. angielsku. Duża albergue z kuchnią wciąż zaniedbaną... i
dwiema łazienkami z zatykającymi sie odpływami... ale jak wiadomo: Pielgrzym nie wymaga, tylko jest
wdzięczny... powtarzając sobie to stwierdzenie można więcej :)
2013-05-31 12:41:51 - maciek: Trasa z Miraz do Sobrado bardzo łatwa i krótka. W albergue u cystersów
w Sobrado miła atmosfera, duża kuchnia z jadalnią (trochę czasu spędziłem w niej jako sprzątaczwolontariusz, bo rzeczywiście brud rzucał się w oczy, ale odnośnie brudnych alberg: patrz mój komentarz
przy okazji albergue w Villalba). W kuchni nawet włoska kafeterka, więc natychmiast pobiegłem do sklepu
po kawe ;-).Cena 5 euro za nocleg. W miasteczku 2 nieduże supermarkety i bary. Kościół choć pusty i
otwierany tylko do zwiedzania, robi wrażenie i widać na nim wieki trwania w galisyjskim klimacie. Tuż obok
albergue jest wejście do kaplicy na piętrze, gdzie można wziąć udział w modlitwach mnichów (m.in.
kompleta o 21:15). Rano można opuścić abergue dowolnie wcześnie, gdyż brama jest od środka otwarta.
2012-08-19 17:43:17 - magda: Atmosfera fantastyczna, na furcie ojciec mówiący czterema językami
więc każdy znajdzie coś dla siebie:-) przepiękny aczkolwiek zaniedbany kościół, nieszpory, naprawdę
świetne miejsce:)
2011-09-28 00:40:52 - Haga (lipiec 2011): Kolejny jeden z najpiękniejszych noclegów na norte:) Mnisi
otwierają tyle pomieszczeń, aby wszyscy się zmieścili. My spaliśmy w 5- osobowej celi. Było chłodno, ale
mieliśmy koce. Możliwość gotowania- kuchnia, naczynia. Blisko supermarket.Niesamowita atmosfera
klasztoru i opustoszałego ogromnego kościoła. Mnisi zabierają credencjały- ale oddają tego samego
dnia:)Warto pójść na wspólne modlitwy- np. nieszpory w sali na 1 piętrze.
2011-07-11 17:36:12 - kuba: dla pielgrzymów darmowe zwiedzanie katedry - warto skorzystać. W
licznych barach internet z darmo - w jednym mini kawiarenka z komputerami.
2010-07-29 22:21:56 - Krzysztof: Wszyscy idą do Santa Iren, w Arzua byłem jedynym z Norte.
2010-07-29 22:17:59 - Krzysztof: W Sabrado łączy się alternatywa trasa Primitivo. Dlatego czasami jest
tłoczno.
2010-07-29 20:09:09 - Tomasz: Rzeczywiście, warunki nie są najlepsze, ale atmosfera jest ok, a
miasteczko i klasztor - wspaniałe. Codziennie o 19 przepiękne cysterskie nieszpory (po hiszpańsku). Warto
w nich uczestniczyć!!!
2009-10-25 21:54:04 - matkaz córką: Po 19 otworzono dodatkowe 2 sale dla wszystkich, którzy nie
\"załapali\" się do głównej sali.W kuchni pełne wyposażenie. Butla gazowa wstawiona w godz.19 - 22, potem
zniknęła.
2009-08-25 12:39:09 - Bożena: Wypuszczanie z klassztoru o godz. 7 nie jest prawdą, brama jest otwarta
wcześniej. Schronisko w porzadku, na ścianach troche grzyb się rozprzestrenia. Kuchnia jest, jesli gaz w
butli sie nie skończy:) Bary i mercado w poblizu. Darmowy basen miejski przy wyjsciu na szlak: w lewo po
wyjściu z klasztoru na głównej ulicy, szlakiem w góre i w lewo. Nie bac sie, gdy brat zabierze credencial do
sprawdzenia, odda po nieszporach.
2009-07-30 16:13:40 - Teresa: Kuchnia i łazienki - dramat. w kuchni na podłodze stała woda, regularnie
wyciekająca spod zlewu, kuchenka nieczynna. z gaszeniem światła przez zakonnika o 22 to prawda, ale
wychodzić można od 5 rano.
2009-05-13 18:15:41 - raffal: wlasnie jestem w tym schronisku, brudni i domagaja sie 3 euro, nie daleko,
w budynku poczty mozna skozystac z netu
2008-11-27 14:54:00 - Marcin:
Wieczorem jest możliwość uczestniczenia w nieszporach. Nie każdy o tym wie, ale jak komuś zależy to
napewno znajdzie drogę do kaplicy klasztornej. Nieszpory są przepiękne bo bracia śpiewają psalmy
"gregoriańskie" czyli a capella. Nie jestem pewien ale chyba można też przyjąć Komunią św. albo
błogosławieństwo.
Natomiast schronisko niestety bardzo brudne. Jest napis zachęcający pielgrzymów do sprzątania po sobie.
No i jest raczej katastrofa :)
2008-11-26 13:04:00 - Krysia: Akustyka w starym kościele rewelacyjna
2008-08-12 13:21:05 - Od Macieja: Sobrado Dos Moxes - albergue municypalne -3euro, w klasztorze
cystersów w dawnych stajniach, kuchnia dobrze wyposażona, koce. Bardzo dobre. O 22 zakonnik gasi
światło, nie można wyjść wcześniej niż od 7-mej rano! Polecam! Menu w barze 9euro.
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Etap 32
Sobrado dos Monxes - Arzua (22.4 km)

Ostatni etap drogi przybrzeżnej przed połączeniem się z tradycyjnym Camino Francés. Jeśli wędrujemy latem,
zaobserwujemy dużą różnicę na tej nowej drodze, spotkamy o wiele większą liczbę pielgrzymów.
Wychodzimy z Sobrado szosą, lecz szybko robimy skrót (kolarze muszą kontynuować szosą) do Castro (km 4,5). Z tej
miejscowości wychodzimy na szlak i rozpoczynamy łagodne zejście, które charakteryzuje cały ten etap. Drugorzędną
szosą przybywamy do Badelos (km 6,3), na camino pierwszą i następnie szosą do Corredoiras (km 8,6), przejedziemy
niebezpieczną szosę C-540 i przybywamy do Boimil (km 9,6). Kontynuując szosą, przybywamy do Boimorto (km 10,9),
skąd proponuje się nam wariant do O Pino by nie wyjść za Arzúa (polecana w przewodniku). W przeciwnym razie,
kontynuujemy po oznakowanym szlaku, który nas prowadzi szosą łagodnym zejściem do Sendelle (km 14,8). Szosą, a
później wygodną ścieżkę zbliżamy się do Arzúa. Refugio, już na Camino Francés, znajduje się w śródmieściu.

Castro (Camino del Norte)
Do Madelos: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 54 km

Madelos
Do Corredoiras: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 52.1 km

Corredoiras
Do Boimil: 1 km | Do Santiago de Compostela: 49.8 km
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Boimil
Do Boimorto: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 48.8 km

Albergue de Baiuca: 34 miejsca (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej), cena: 5€, tel. 981 516 020,
otwarte od 13:00, całoroczne, kuchnia, jadalnia, pralnia, atutem jest widok na jeziorko zlokalizowane u
podnóża schroniska
2015-12-18 14:18:14 - Zbyszek: Schronisko faktycznie mieści się w Boimil, choć to w sumie jest stale
teren luźno zabudowany, więc to nie jest tak, że w jakimś konkretnym mieście czy wiosce. Do Boimorto
spory kawalek. Tam supermarket. W Alberdze pożyczają rowery, więc można podjechać na zakupy.
2012-08-13 19:04:39 - mroov: Boimorto/Boimil, miejsc: 34, cena: nie mam informacji. Otwieraja o 13.00.
Samo schronisko miesci sie chyba w Boimil, lecz wszystkie znaki informacyjne po drodze pokazuja, ze w
Boimorto, stad tez podaje obie nazwy. Schronisko nowe, dosc luksusowe, z kuchnia. Wiecej informacji nie
mam, bo zajrzelismy tam tylko rano idac do Arzua. Widzielismy po drodze jakies bary, ale czy jest sklep to
nie wiem.

Boimorto
Do Sendelle: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 47.5 km

Albergue de la Xunta e Boimorto: 34 miejsca, cena: 6€, lokalizacja: A Gándara (Boimorto), A Telleira de
Baiuca, tel. 638-39-20-24 / 981-51-60-20, całoroczne, otwierane o 13:00, kuchnia
2019-08-25 18:32:22 - Karola: Przy wejściu do miejscowości, na lewo od szlaku znajduje się restauracja
Vilanova. Ogromna kanapka wielkości połowy bagietki z pysznego chleba z mnogością dodatków - tylko za
3 euro. Napoje i kawa też bardzo tanie. Polecam! Później po przejściu miejscowości, za parkiem, szlak
rozwidla się. W lewo biegnie ten, który prowadzi do Arzua, prosto omija tę miejscowość. Ten odcinek to
ostatni, który można przejść w ciszy i samotności. W Arzua Camino del Norte łączy się z Frances i
nadciągają tłumu niczym na Giewont.
2016-04-14 16:23:25 - S.: Bardzo ładne nowe albergue. Jeśli jesteście pierwszymi pielgrzymami to trzeba
zadzwonić do hospitalero żeby otworzyli. Do supermarketu daleko (jakieś 2km w jedna stronę).
2014-11-27 01:42:42 - Euzebiusz: Idąc z Roxica musiałem się tutaj zatrzymać. Był deszcz, więc nie
stawiałem namiotu, skoro jest albergue. Pierwsze wrażenie: futurystyczna nieomal zabudowa, nowoczesne,
z pewnością drogie. Okazało się, że nocleg kosztuje 6€, było tylko 8 osób [27 czerwca 2014]. Do dyspozycji
nowoczesna kuchnia, pralnia, suszarnia, pokoje po 4 piętrowe łóżka. Sympatyczna hospitalera. Bardzo
polecam. A co do trudności z oznakowaniem camino, to ja bez zasięgania języka dotarłem do Arzua.
2014-09-09 11:31:20 - Hania: Szlak nadal bardzo słabo oznakowany w tej miejscowości. Ostatnia strzałka
na początku miejscowości. Na szczęście mieszkańcy potrafili wskazać drogę.
2013-05-31 12:48:09 - maciek: Wychodząc z Boimorto łatwo pomylić trasy i wejść na szlak alternatywny
(strzałki w prawo) omijający Arzua - mnie się to zdarzyło niechcący i potem już nie chciało mi się wracać,
doszedłem więc do Pedrouzo. Przed Santa Irene szlak się łączy z C. Frances i już mamy wrażenie, że zaraz
staniemy w kolejce na trasie, bo tłok sie zaczyna robić spowodowany liczbą caminowiczów \"francuskich\".

Sendelle
Do Arzua: 7.6 km | Do Santiago de Compostela: 43.6 km

Arzua
Mieszk.: 7000 | Wys.: 389 m.n.p.m. | Do Calle: 8 km | Do Santiago de Compostela: 36 km

1. Albergue de la Xunta: 46 miejsc, cena: 6€, C. Cima do Lugar 6, tel. 660-39-68-24, otwierane o 13:0013:30, całoroczne, kuchnia (bez wyposażenia), kuchenka elektryczne (trochę schowana), pralnia 4,40€,
zapełnia się praktycznie w momencie otwarcia, msza św. w pobliskim kościele z błogosławieństwem dla
pielgrzymów; 2. Albergue Da Fonte: 20 miejsc, cena: 12€, C. Carmen 18, tel. 659-99-94-96, kuchnia,
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pralnia, internet; 3. Albergue Don Quijote: 48 miejsc, cena: 10€, C. Lugo 130 (przy wejściu), tel. 981-5-01-39, brak kuchni, pralnia, internet, jadalnia, duża sala podzielona na trzy pomieszczenia za pomocą
zasłon; 4. Albergue Vía Lactea: 60 miejsc, cena: 10€, C. José Neira Vilas 26, tel. 981-50-05-81 / 616-7-94-47, www.alberguevialactea.com, kuchnia, pralnia, internet, menu 9,50€, śniadanie 3,5€; 5. Albergue
Ultreia: 39 miejsc, cena: 10€, C. Lugo 126 (przy wejściu), tel. 981-50-04-71 / 626-63-94-50,
www.albergueultreia.com, brak kuchni, pralnia, internet, kawiarnia; 6. Albergue Santiago Apóstol: 84
miejsca, cena: 10-12€, C. Lugo 107, tel. 981-50-81-32 / 660-42-77-71, www.alberguesantiagoapostol.com,
kuchnia, pralnia/suszarnia 2€, internet, menu 9€, sypialnie na trzech piętrach, bardzo czyste, szafki na
klucz, TV; 7. Albergue Los Caminantes: 36 miejsc, cena 10€, C. Santiago 14, tel. 647-02-06-00, od
wielkanocy do października, www.albergueloscaminantes.com, brak kuchni, pralnia, internet
Jest tu wiele restauracji, barów, sklepów i supermarketów. Można skorzystać z noclegu w jednym z wielu
hostali. Kilka opinii: "Spaliśmy we wrześniu w Don Quijote, i chociaż wzbranialiśmy się przed tym, to po
doświadczeniach z Sarrii i Triacasteli postanowiliśmy zarezerwować albergue. Słusznie. Dotarliśmy około 13
i przywitały nas stosy plecaków, przywiezione transportem... Albergue jak albergue ;) czysto, przestrzenne
łazienki, pralka 3 euro, suszarka tyleż." (Marta, 2010-11-11). "OGROMNE problemy ze znalezieniem
noclegu, pomimo, że jest tutaj kilka albergue. KONIECZNIE trzeba dotrzeć tutaj przed południem, jeśli
zamierza się tutaj nocować. Tutaj też zapłaciliśmy najwięcej 10€ za łóżko. Nie ma natomiast problemu z
uczestnictwem we Mszy świętej." (ks. Radek, 2010-11-04). "Dostępny jest nocleg na sali gimnastycznej
(polideportivo koło stadionu) za 3€, ale nie wiadomo, komu zapłacić, więc gratis;)" (Ziemek Socha, 2010-0-02). "Na hospitalerze w przepełnionym albergu municypalnym wymusiłyśmy informację o otwartej przez
Guardia Civil o godz.16-tej hali sportowej (przy głównej ulicy) - czyste prysznice z ciepłą wodą. Donativo."
(matka z córką, 2009-10-25)
Małe miasto znane głównie z sera - w marcu odbywa się festiwal sera ("w hali targowej można było
popróbować miejscowych specjałów"). Jest tu kościół Santiago. Środa jest tu dniem targowym.
Jest możliwość ominięcia Arzua: "zapytać w Boimorto, przy końcu miejscowości nie skręcać w lewo, ale iść
prosto drogą (o ile dobrze pamiętam):)" (Haga, 2011-09-28), "W wielu przewodnikach z różnych krajów brak
jakiejkolwiek informacji o alternatywnej trasie bezpośrednio do Santa Iren z pominięciem Arzui." (kuba,
2011-07-11)
2019-08-26 18:53:28 - Karola: Errata co do powyższego opisu z przewodnika: między Arzua a Salceda
znajdziemy wiele nowo otwartych barów tuż przy trasie, nawet nie trzeba zbaczać ze szlaku. Między nimi
stargany z pamiątkami i 'sellos' odciskane w topionym wosku.
2019-08-25 18:38:58 - Karola: Wiele albergue ale i wiele pielgrzymów, więc trudno znaleźć wolne
miejsce. Na wejściu do miasteczka ze szlaku północnego jest tylko jedno schronisko, znacznie więcej na
ulicy będącej częścią szlaku francuskiego. My za 5 euro spaliśmy w Pension Arzua, gdzie w niewielkim
ogrodzie pozwolono nam rozłożyć swój namiot. Pensjonat super! Na każdym piętrze łazienka z prysznicem,
darmowa pralka i suszarka, elegancka i super wyposażona kuchnia, mili gospodarze, blisko do
supermarketów. Będąc 22 sierpnia natrafiliśmy na targ produktów regionalnych i bazar rzeczy wszelakich w
Recinto Feiral.
2018-09-14 22:35:18 - Kasia: Śpimy w Arzua w super albergue - Albergue de Selmo. Polecam gorąco!!!
Nowe, za 10 euro. Piękne, czyste, przemili gospodarze. Kuchnia świetnie wyposażona. Zagrody 4 i 3
osobowe poprzedzielane ściankami i z frontu osłonięte kotarą. Pełna intymność. Supermarker 5 minut od
albergue, dookoła mnóstwo barów. Ale polecam gotowanie, bo to przyjemność w takiej kuchni. Warto
wcześniej zadzwonić i zarezerwować. Jeśli o drogę - nudna. Dużo po szoskach. Należy uważać, bo w
pewnym momencie (za miasteczkiem, którego nazwy nie pamiętam, chyba Boimorto, alw to jedno większe
na trasie) nie zauważyłyśmy odbicia i poszłyśmy za znakami, które omijają Arzua. Do miasteczka
dotarłyśmy przez las za pomocą GPS.
2016-04-23 03:03:35 - Mateusz: Też wybieram się dokładnie 11go mają.! Z Madrytu do Irun :). Może
spotkamy się na drodze :)
2016-04-23 03:03:29 - Mateusz: Też wybieram się dokładnie 11go mają.! Z Madrytu do Irun :). Może
spotkamy się na drodze :)
2015-10-14 06:33:27 - Olga: jaka pogoda bywa w maju,wybieram sie 11 m 2016
2015-10-14 06:33:26 - Olga: jaka pogoda bywa w maju,wybieram sie 11 m 2016
2015-08-10 14:11:44 - Kasia i Paweł: Polecamy prywatne albergue Via Lactea - duże ale porządne,
dobrze wyposażona kuchnia, czyste łazienki. Jest wifi, bardzo przyjaźni gospodarze.
2015-06-07 09:57:59 - Marysia & Łukasz: Polecamy Albergue Santiago Apóstol (po prawej stronie ulicy
po wejściu do miasta) - nocleg 10e, zadbane łazienki (!), czyste, dobrze wyposażona kuchnia. Mimo, że
wszyscy mówili o konieczności wcześniejszej rezerwacji i tłumach, w naszym pokoju na ok. 24 miejsca,
spało łącznie z nami 6 osób ;) (nocowaliśmy w Arzua 30 maja)
2014-08-19 10:33:28 - asia ef.: bylysmy tam ok 11,15 jako pierwsze, ale po ans przyszlol bardzo wiele
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ludzi, bardzo szybko sie załpelnia mimo iz jest wiele miejsc, w okolicy sa inne miejsca do spania, ale
drozsze, pralnia, kuchnia bez zadnego wyposazenia, w miejscie wszytsko co potrzeba
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Etap 33
Arzua - Pedrouzo (Arca) (18 km)

Jest etapem nerwów, ale także wyciszającego ukojenia. Pielgrzym czuje już, że ma Santiago w zasięgu ręki i chociaż
jest etapem bardzo długim to jest to do zniesienia a droga zaczyna się bardzo dłużyć gdy na 13km od Santiago
znikają nagle słupki kilometrowe!
Teren to ciągłe podejścia i zejścia między małymi wioskami i osadami.
By osiągnąć Salceda, która jest pierwszą wioską, w której napotkamy jakiekolwiek usługi, musimy pokonać 11 km,
mijając po drodze osadę Pegontuño, w której przecina się tunelem N-547, Calzada, Calle i Boavista, które także są bez
usług.
Począwszy od Salceda szosa jest naszym odnośnikiem, ponieważ Camino, wije się wokół niej, dochodzimy do osady
Ras y Brea i by przybyć do góry Santa Irene i wejść do małej wioski o tej samej nazwie.
Do pół godziny drogi dochodzimy do Rúa i Pedrouzo, gdzie znajduje się refugio Arca, nazywane tak od nazwy Parafii.

Calle
Do Salceda: 3 km | Do Santiago de Compostela: 28 km

Przyjazny pielgrzymom sklep/bar z napojami i bocadillos. Możliwość noclegu. Przemiła Pani sprzedaje i
przyrządza potrawy. Zjadłam niebiańskie śniadanie z jajkami i chorizo i dużą kawą. Było
bosko! (Teresa, 2009-06-29)

Salceda
Wys.: 360 m.n.p.m. | Do Santa Irene: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 25 km

Meson A Esquipa. 3 bary.
2018-09-11 13:01:58 - Nina: Albergue de Boni może i rzeczywiście przyjemne, na sali 18-os koszt 11e, w
pokojach 2,3 lub 4-os 12e. Boni rzeczywiście bardzo uczynny, plecak wniesie, najpierw oprowadzi, każe się
wykapać i płacić na końcu. Niby miło, ale... hydromasaż jest: cześć nie działa, Boni o 16 już miał szkliste
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oczy, pogryzły mnie pluskwy (w pok 3-os i to na górnym materacu, zazwyczaj rzadziej wybieranym), Boni
przekonywał mnie ze prześcieradło (granatowe) jest czyste napewno, prał kilka razy, a te plamy co widać to
nie chcą zejść, a rano widziałam jak sprząta: odświeżacz powietrza. Tylko. W restauracji rzeczywiście
brudno i właściciel jest nieprzyjemny bardzo dla roszczeniowych klientów, widziałam jak traktował
podpitych ludzi, którzy nie pokwapili się o kilka słów po hiszpańsku. Dla mnie był bardzo miły, łamię
hiszpański i byłam chora, ale zupę dostałam na koszt szefa :)
2018-06-29 20:30:19 - Grzesiek: Spałem tutaj : Albergue-Hostal Pousada de Salceda. Pokój
jednoosobowy z dostawką dla drugiej osoby i łazienką za 30 eur. Prowadzi małżeństwo rosyjskohiszpańskie. Jest bar restauracja, basen - klimat bardziej ośrodka wczasowego niż albergue. Było późno,
podał deszcz więc pozostaliśmy. Mnóstwo pielgrzymów/turystów.
2016-04-09 23:20:00 - Kat: Na przełomie marca i kwietnia 2016 albuerge de Boni było zamknięte.
Wspominanego baru nie polecam - brudno i śmierdzi.
2015-09-08 00:46:16 - Asia: Taaak , Albergo de Boni !!!! Fantastyczny szef:) i koniecznie odwiedziny w
knajpce przed albergo :) wiszace koszulki cudny klimat i uwaga - pani za barem potrafi tak zabawic klientow
ze traca nogi :)))))))) i ledwo wychodza . Fantastyczne miejsce
2015-09-05 13:58:17 - Olga: Polecam albergue De Boni. 10 euro od osoby, warunki bardzo dobre. Razem
z 2 koleżankami miałyśmy swój własny pokój, prysznice z hydromasażem, pralka i suszarka do dyspozycji,
wifi, pokój wspólny z kuchnią (czysto), a właściciel sam wziął na bary nasze plecaki i wniósł nam do pokoju.
:-)
2014-09-14 21:06:37 - Niezgódka: W miejscowości nie ma żadnej albergii donativo, jedynie De Boni za
10E. Kapitalny bar zaraz przed albergą - może czystością nie świeci, ale klimat ma niepowtarzalny. Mnóstwo
podpisów i dziesiątki koszulek pozostawionych przez pielgrzymów. No i rewelacyjne kanapki z kurczakiem.
2014-09-03 19:48:25 - 50plus: Albergue Touristico Salceda - prywatne, w odnowionym gospodarstwie,
bardzo ładne, pokój dwuosobowy z łazienką 45 E - polecam, ok 300 metrów od camino, są drogowskazy
2014-07-02 12:40:39 - Ania : Jest albergue, coś jak schronisko na Oleandry wKrakowie. Bardzo rockowo
młodzieżowe. Znaczy się brudne też.
2013-10-05 12:11:09 - Michał: Dopiero co otworzone alberge De Boni. Za barem (niezbyt przyjemnym)
przy drodze. 10 EUR. Nie polecam. Ciasne dormitoria. Kuchnia jedynie ze zlewozmywakiem. Prysznice - 3
bez zasłonek w jednym pomieszczeniu. Jedno miejsce do prania na zewnątrz. Plusem jest to, że właściciel
późnym wieczorem przyjmuje na podłogę, nawet jeśli nie ma miejsc na łóżkach.
2013-06-25 14:10:03 - Piotr Rzeszów: Po kilku zapytanych osobach nikt nic nie wiedział o albergue
donativo... jest za to prywatna albergue. Właściciel, chociaż mówił po angielsku, rosyjsku i niemiecku nie
chciał lub nie mógł mi podać ceny za nocleg, w związku z czym musieliśmy opuścić bardzo przyjemny
pokoik... kilkaset metrów dalej przy drodze zastaliśmy wstrzymaną budowę domu... wdrapaliśmy się na
górę, i jak okazało się, nie my pierwsi wpadliśmy na ten pomysł... niestety... poprzedni noclegowicze
zostawili tam niezły śmietnik... wejście na górę z odciskami na stopach jest dosyć trudne, ale da się... Jeśli
ktoś się zdecyduje na tą opcję proszę o ostrożność... bo jakby nie było to plac budowy... pręty, brak
barierek, cegłówki... oraz latające nad głową jaskółki i nietoperze :)... za to niezapomniany widok
biegających u sąsiada koni i zachód słońca. (Po za tym brak wody :(... )
2012-09-17 18:20:52 - Wojtek R: W Salceda jest alberque donativo! - przy szlaku Camino, ok 200m po
minięciu tabliczki \"Salceda\" jest bar (chyba \"Verde\"), a następny za nim - albergue. Gdyby był zamknięty
- info można uzyskać właśnie w tym barze

Za Salcedą camino ponownie opuszcza drogę. Zaraz za tym znajduje się pomnik pamięci
Guillermo Watt\'a - pielgrzyma który tam zmarł, w wieku 69 lat, 25 sierpnia 1993 - jeden dzień
drogi przed Santiago.

Santa Irene
Do Rúa: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 20.4 km

1. 36 miejsc, 300m od skrzyżowania; kuchnia, łazienka z ciepłą wodą i prysznic, otwarte od 16:00; 2.
prywatne refugio po lewej stronie, 15 łóżek, cena: 9.10€ + 7.20€ kolacja + 3.60€ śniadanie
2016-04-09 23:24:24 - Kat: Albergue publiczne godne polecenia. Po wejściu do wioski jest prywatne po
lewej stronie (było zamknięte pod koniec marca), parę metrów dalej jest znak, żeby skręcić w lewo i iść
niecały kilometr lasem do innego prywatnego albergue - niech Was to nie zwiedzie. Idźcie dalej prosto, do
głównej ulicy. Przy barze trzeba skręcić w lewo i za chwilę będziecie przy publicznym albergue. Odnowione i
czyste. 6 euro. Bar rano zamknięty (po 8:00), tak że nie ma co liczyć na śniadanie :-(
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2014-07-17 00:22:28 - Ewa z okolic Warszawy: Albergue przy głównej drodze - bez zmian - nadal nie
ma żadnego garnka, ale jest ciepła woda, drzwi przy prysznicach (oddzielne dla kobiet i mężczyzn),
gniazdko elektryczne i lampka przy każdym łóżku. Byłam tam w niedzielę i koło baru "O Ceadoiro"
przechodziłam dosyć późno. Miałam zamiar coś zjeść ale niestety nikt nie był łaskaw mnie obsłużyć przez
ok. 30 minut. Nie zainteresowali się także innym pielgrzymem, też odszedł głodny. Mają za to darmowe WiFi
:).
2013-08-21 16:23:50 - Paweł Basia i Beata: Albergue przy głównej drodze,po remoncie czyściutkie i
nowoczesne,6 euro,kuchnia niestety bez żadnego wyposażenia...sklep 3km,bar 1km..
2012-07-20 17:54:32 - Peter Alex: Albergue municypalne jest już otwarte. Właśnie od dzisiaj.
2012-07-09 22:20:29 - Ewa: Albergue municypalne w calkowitym remoncie. Czynne tylko albergue
prywatne - 10€ nocleg
2008-11-11 13:02:00 - anka_r11:
Państwowe albergue otwarte od godziny 13.00, kosztuje 3 euro, znajduje się przy ruchliwej drodze do
Santiago, ciepła woda, łazienka wspólna dla kobiet i mężczyzn.
Prywatne albergue otwierane jest od godziny 15.00.
W Santa Irene nie ma żadnego sklepu.
Obiad można zjeść w sąsiedniej miejscowości, czyli musimy cofnąć się główną drogą jakiś 1 km do baru i
restauracji "O Ceadoiro". Obiad w restauracji wraz z deserem kosztował 9,50 euro. Z menu polecam pozycję
nr 30, czyli filet z kurczaka, krokieciki, frytki i sałatka za 7,50 euro oraz na deser tarta de santiago za 2
euro.

Rúa
Do Pedrouzo (Arca): 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 19.2 km

Hostal O'Pino, menu del dia - 7-9€, czysto, ale może być przepełnione

Pedrouzo (Arca)
Wys.: 300 m.n.p.m. | Do Lavacolla: 8 km | Do Santiago de Compostela: 18 km

Naprzeciwko apteki po prawej, przed pocztą. 100 miejsc. Duża kuchnia, ciepły prysznic. Otwarte cały rok.
Restauracja Compas - menu 5€.
Wioska w lesie euakaliptusowym. Sklepy, supermarket, cafeteria, bar, bank.
2019-08-26 18:48:00 - Karola: Na trasie tłok nieziemski... zabiera przyjemność wędrówki. Z opowieści
znajomych: kolejka w słońcu do albergue municipalnego już od 10 rano, a otwierają o 13, a więc wiele
godzin stania w słońcu. Reszta miejsc prawie w całości porezerwowana. My spaliśmy w namiocie w ogrodzie
albergue O Boni przy wjeździe do miasteczka, 1 km od centrum. Za możliwość używania łazienki i skromnej
kuchni płaciliśmy 5 euro, pranie płatne 4 euro. Tuż obok jest Pension Compas wraz z restauracją. W niej za
10 euro dwudaniowy smaczny obiad z deserem, chlebem i napojem. W mieście ceny za taki zestaw
zaczynają się od 12 euro.
2017-09-25 11:45:18 - Ewa: Alberga municypalna ciasna i zimna, a kuchnia niestety niezbyt czysta. Nie
wiem, czy to zasługa samych pielgrzymów, czy też hospitaliero. 6EUR. W Kuchni mikrofala i skromne
wyposażenie.
2016-01-09 23:21:30 - Ale: duze, prywatne albergue Porta de Santiago. obowiazkowo trzeba zwiedzic
calosc i wybrac lozko, dopiero pozniej przechodzi sie do spraw formalnych :). bardzo sympatyczny
hospitalero, albergue bez zastrzezen. w miasteczku kilka knajp, ale nic szczegolnego. drogo.
2015-09-14 18:45:26 - Maria: W O Pedrouzo nocowałam w albergue hostal Rem, całkiem OK za 10 euro.
Uwaga w restauracjach, bo trafiliśmy na drogie menu i policzyli dodatkowo nawet za chleb.
2014-11-10 22:45:23 - Ada i Piotrek: Polecamy Alberge municypialną za 6 Euro, z kuchnią z
wyposażeniem. Dosyć ciasno, ale fajna atmosfera. Możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej. Supermarkety
2014-06-27 09:35:00 - Paweł i Basia: W municypialnym w Pedrouzo jak wszędzie w Galicji 6 euro,ale o
dziwo kuchnia wyposażona! otwierają o 13;sklepy ,restauracje,piekarnie w miejscowości - kościół trochę
daleko od schroniska,ale sympatyczny włoski ksiądz i msze dla pielgrzymów.
2013-05-31 12:57:51 - maciek: Mimo swych dużych rozmiarów, alb. municypalne w Arce latem bywa
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podobno pełne. Rano, wychodząc na trasę, nie trzeba wracać tych 250 metrów w dół do rozwidlenia z
poprzedniego dnia i trasy w las, tylko iść w drugim kierunku, czyli zaraz z wyjścia z albergue skręcić w lewo
w kierunku centrum miasteczka i potem w pierwszą uliczkę idącą w prawo, która nas doprowadza do
camino i znaków camino. to 2 razy krócej.
2012-10-09 16:51:08 - Paweł SJ : duże schronisko, może na 150os. Dobrze wyposażona kuchnia. Dwie
pralki. Łazienki, faktycznie nieprzemyślane - choć można się do tego przyzwyczaić w tym kraju ;), łóżka
drewniane, fajnie zaaranżowane. Żeby tu dojść: Idziemy szlakiem, dochodzimy do głównej drogi, gdzie po
lewo widzimy w dali znak Pedrozo (camino tymczasem wchodzi w las). Idziemy więc asfaltową drogą i zaraz
po lewej stronie, za dużą niedokończoną konstrukcją jakiegoś domu, w dół jest zejście do albergue
municypalnego (5E). 2 sklepy, jeden zaraz przy schronisku, kolejny 100 metrów dalej po drugiej stronie
ulicy. Żeby dojść na mszę (18.30 po włosku, 19.30 po hiszpańsku) trzeba iść asfaltową drogą, za sklepami i
restauracjami będzie znak ze strzałką w lewą stronę, tam widać już po kilku metrach kościół.
2012-10-04 22:09:51 - :): do albergue municypialnego idzie się w lewo od wyjścia na drogę. Schronisko
jest ogromne. Kuchnia wyposażona. Obok supermarket. Ok 1 km dalej kociół (są strzalki) - msza o 19
2012-08-13 19:05:40 - mroov: Pedrouzo, miejsc: ok 100, cena: 5€. Otwierane o 13.00. Schronisko
nienajwyzszych lotow, srednio czyste, ale za to duze. Lazienki takie sobie - prysznice nieprzemyslane, z
lodowata woda. Kuchnia (z garnkami) z jadalnia dosc duza, ale raczej miejsce nie zachecalo do jedzenia. Do
prania jeden maly zlew i 4 ogromne pralki, a miejsce do suszenia zarowno w srodku jak i na zewnatrz. W
miejscowosci sklepy (w niedziele nieczynne) i bary.
2012-07-04 21:38:31 - Aneta: prywatne, piękne albergue Porta de Santiago 10E, zanim zapłacisz
wybierasz łóżko:), bardzo sympatyczni i pomocni hospitalero, coś na kształt kuchni pod daszkiem, obok
bary z menu (8e), tu najbardziej odpoczęłam, można obejrzec na ich stronie
2012-06-24 13:12:38 - Ola:): Aby dojść do schroniska muncypialnego to dochodząc do drogi gdzie
strzałki kierują nas przez nią w kierunku lasu należy się rozejrzeć i zobaczy się kierunkowskazy w lewo do
schroniska muncypialnego i prywatnego. To będzie około 200metrów wzdłuż drogi. Cena schroniska 5 euro.
Kuchnia ma wyposażenie. Niestety - bo jak się jakieś grupy dorwą do gotowania to zajmują całe stoły i jak
ktoś sam chce coś zjeść nie ma gdzie usiąść. Jest to bardzo nie w porządku w stosunku do innych
pielgrzymów.
2011-07-10 14:20:35 - Mateusz: Publiczne schronisko 5 Euro od osoby. Zresztą wszystko co kosztowało
3 Euro kosztuje 5. Czerwiec/Lipiec 2011
2010-11-01 21:40:03 - basque: jak będziecie przechodzić przez drogę i zobaczycie że wchodzicie w las
przed jakąś miejscowościa gdzie jest znak \"O Burgo\"... to nie idźcie lasem tylko drogą bo to tak naprawdę
\"O Pedruzo\". od tego momentu do Albergi jest jakieś 200 m....a idąc lasem i potem za strzałkami jakieś 2
km. wiele osób o tym nie wie ;)) i bije kilometry heheh
2010-07-29 22:27:51 - Krzysztof: Alberg bez zmian, oprócz ceny - 5euro, kuchnia naczynia,
prześcieradło i poszewka.
2009-01-12 23:50:01 - mroov: Nie wiem czy ktoś gdzies już o tym pisał, więc wspomnę :) Jeśli ktoś nie
załapie się na nocleg w albergue, ani w żadnym innym prywatnym (mi się to zdarzyło), to można szukac
noclegu na sali gimnastycznej - jak sie idzie główną drogą w Pedrouzo, trzeba chyba skręcić w prawo i
kawałek przejśc aż się dojdzie do niebieskiej bodajże sali gimnastycznej, niedaleko miejsca gdzie szlak
wychodzi z miasta i zagłębia się w las. Nocleg za darmo, ciepła woda była. Jedyny minus to to, że czasem
trzeba do poźna w nocy czekać, aż skończą treningi. Ale jak sie nie ma co się lubi, to całkiem niezła opcja :)
2008-11-11 13:08:00 - Anka_r11: Jeśli nie zamierzamy nocować, ani też robić zakupów w Arce to
możemy ominąć to miasteczko. Dochodząc do głównej drogi będzie rozgałęzienie. Na asfalcie będą strałki w
dwóch kierunkach: - w lewo na albergue, czyli do Arcy, - na wprost przecinając główną drogę do lasu i tak
właśnie omijamy Arcę. Ale uwaga, jeśli zdecydujemy się na ominięcie Arcy, a nie jesteśmy jeszcze po
śniadaniu, bo myślimy, że będzie jakiś bar to jesteśmy w dużym błędzie. Cafe bar będzie dopiero 8 km
dalej, czyli w Lavacolla.
2008-09-04 07:14:19 - dorota: 2008, Arca do Pino: 110 miejsc, 3 euro. można rozbić namiot ale za tę
samą cenę - od biedy można próbować spać w dużej jadalni na kanapach, ale hospitalera się nie zgadza guardia civil czuwa i miała wyrzucać w nocy - ale nie wyrzuciła ;) więc da się. do tego - gigantyczna kuchnia
;)
2008-07-15 18:45:38 - Ania: Ciepła woda jest zdaje się do wyczerpania, potem brakuje :) atmosfera
bardzo przyjazna, fajna kuchnia :)
2006-11-17 23:48:41 - Dorota: Ostrzegam przed pluskwami w Arce!
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Etap 34
Pedrouzo (Arca) - Santiago de Compostela (18 km)

Najbardziej radosny etap z całej drogi. Praktycznie odcinek miejski, dobrze oznakowany, plecak nic nie waży,
zahartowane nogi wydają się fruwać po asfalcie. Nikt nie zwraca uwagi na krok pielgrzyma, a on słyszy miliony
oklasków w głębi swojego serca.
Dobrze jest wcześniej wstać by przybyć względnie szybko do Katedry, objąć i mocno przytulić się do Santiago bez
stania w kolejce i złapać dobre miejsce na "Mszę Pielgrzyma" o 12-tej.
Aby dojść do Camino z refugio Arca, trzeba się cofnąć trochę do stacji benzynowej albo kontynuować szosą do małego
skrzyżowania, a stąd do osady San Antón.
Ścieżki i corredoiras biegną między liściastymi lasami eukaliptusów, wstępując do wiosek Cimadevilla i San Paio i
doprowadzają do Labacolla, od której nazwy bierze nazwę Lotnisko Santiago, które znajduje się bardzo blisko camino,
samoloty podchodzą do lądowania nad głowami pielgrzymów.
Sześć kilometrów pod górę i przechodzimy przez małą miejscowość San Marcos, a następna to już Monte do Gozo.
Większa część tego odcinka po asfalcie, ale pewność, że bardzo szybko zobaczymy wieże Katedry Santiago, zastępuje
z nawiązką ostatnie niedostatki pielgrzyma.
Wzruszeń i uczuć, których doświadczysz nie da się opisać. W tyle pozostały trudy i wspaniałość Drogi i
wszystkie z tym związane przeżycia. Tego nie da się porównać z niczym. To trzeba przeżyć!

Lavacolla
Wys.: 300 m.n.p.m. | Do San Marcos: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 10 km

Hotel przed Lavacolla - Hostal la Concha - pokoje 24€; Hostal San Piao - 52.50€. Pozostałe bary i restauracje
dość drogie.
Camping Monte del Gozo - klasa I, bar, restauracja.
Dawniej wioska była miejscem tradycyjnego obmycia i kąpieli przed wejściem do Santiago. Dziś znajduje się
tu lotnisko Santiago de Compostela.
2019-08-26 19:24:14 - Karola: Na campingu można spać tylko w namiotach wieloosobowych, po
wcześniejszej rezerwacji; nie ma możliwości rozłożenia swojego namiotu.
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2018-12-05 21:25:55 - ttt: nazwa wsi, czyli mycie moszny, wzięła się od czynności jaką wykonywali
pielgrzymi przed wejściem do SdC. Dzisiaj rzeczka jest już tylko wspomnieniem, pozostał jedyni srumyk.

San Marcos
Do Monte do Gozo: 1 km | Do Santiago de Compostela: 5.5 km

Camping San Marcos znajduje się około 1km przed wioską - dobrze oznakowany, zaraz przed masztem TV basen, restauracja, bar, ale nie ma sklepu. Dobre wyposażenie.
2016-06-09 10:47:09 - Darek: witam , będę rozpoczynał Camino z Irun rano 23 czerwca br . może ktoś
się tam wybiera w tym czasie.
2014-09-03 19:52:07 - 50plus: Opinię nt knajpy przy pętli autobusu nr 6 potwierdzamy - dobre jedzenie,
my nocowaliśmy w hotelu Akelarre 45 E za pokój dwuosobowy z łazienką. Ale cnetrum na Monte Gozo
wygląda dobrze - polska obsługa w sierpniu, nie wiedzieliśmy o tym wcześniej.
2012-09-30 13:41:17 - Stworek: polecamy ośmiornice i inne specjały kuchni hiszpańskiej w San Marcos knajpa tuż przy przystanku linii 6 :)
2012-07-10 07:52:42 - Ola:): Tutaj ma pętlę autobus linii 6 którą dojedziecie do Santiago (dworzec
autobusowy, katedra i dworzec pkp:). Autobus jedzie co 20 minut a w niedzielę co 30 minut. Wbrew
pozorom przystanek jest tylko 10 minut spcerkiem od polskiego alberge. Pomiędzy polskim alberge a
przystankiem jest bar, w którym jest sklep!!!! - niedaleko skrętu do muncypialnego. Jest rónież restaurante
O Labrador niedaleko przystanku autobusowego.

Monte do Gozo
Wys.: 340 m.n.p.m. | Do Santiago de Compostela: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 4.5 km

1. Albergue de la Xunta del Monte do Gozo: 500 miejsc, cena: 6€, pokoje 8-osobowe z łóżkami
piętrowymi, tel. 981-55-89-42, całoroczne, otwarte od 13, amfiteatr, bary, restauracje, sklepy
samoobsługowe (dość drogie), ciepła woda, pomieszczenia do przygotowania posiłku, internet; 2. Centro
Europeo de Pergrinacion Juan Pablo II – Monte del Gozo, zwane Polskim Albergue: donativo, Rua
das Estrelas 80, tel. 981-597-222, www.albergue.pl, ceperegrinacion(małpa)alfaexpress.net, prowadzone
przez polskiego saletyna o. Romana Wcisło i polskich wolontariuszy (słynne już są przygotowywane przez
nich posiłki): Zupa o 20:30 to już chyba ikona tego miejsca :) (Michał, 2013-10-05), Wielkie dzięki dla o.
Romana i wolontariuszy za ciepłe przyjęcie. Zupa pyszna. Polecam to miejsce wszystkim którzy idą
Camino. (Krzysztof, 2012-08-03), internet, drukarka, możliwość dojazdu do Santiago autobusem nr 6 (cena
biletu 1€), możliwość wynajęcia pokoju 2-os. za 12€, jak trafić: Po lewej stronie szlaku zobaczymy na
wzgórzu potężny pomnik pielgrzyma, upamiętniający m. inn. peregrynacje św. Franciszka i Jana Pawła II,
poniżej malutką kaplicę św. Marka (z butami – obejrzyjcie figurkę stojącą po prawej stronie ołtarza); szlak
idzie prosto do Santiago, do alberge trzeba skręcić w lewo. Po przejściu bramy prowadzącej na ogrodzoną
łąkę ścieżka prowadzi w prawo w dół do miasteczka wakacyjnego, wybudowanego bodajże w 1993 r.
mogącego gościć jednocześnie około 1800 ludzi – na alberge przeznaczone są trzy pierwsze długie budynki
mieszczące około 400 pielgrzymów. Polacy mogą jednak przejść przez tę łączkę idąc na wprost po przejściu
rzeczonej bramy, wyjść na ulicę, gdzie po drugiej stronie znajdą Europejskie Centrum Pielgrzymowania
prowadzone przez saletyna – ojca Romana Wcisło. Noclegi są tam „donativo”, warunki proste, ale
sympatyczne – duża kuchnia, łazienka, prysznice. (Bogdan, 2010-06-29); od 01.10.2013 w remoncie
Dobre miejsce na nocleg, zwłaszcza jeżeli następnego dnia zamierza się dotrzeć na Mszę Św. dla
pielgrzymów o godzinie 12:00.
Camping Monte de Gozo - pierwsza klasa, pełne wyposażenie, oznakowanie z Camino i N634.
Miejsce zwane Górą Radości (Monxoi). Znajduje się tu kaplica San Marcos (Msza św. o 19:30). Jest to
pierwsze miejsce z którego widać wieże katedry Św. Jakuba (dziś jest to trochę utrudnione przez drzewa
które wyrosły między górą a katedrą) - najlepiej w przy pomnik przedstawiającym pielgrzymów
zmierzających do Santiago.
2022-10-29 13:57:03 - Przemysław: Albergue Xunta jest w pawilonie 29, na wschodzie kompleksu
(strzałki kierują do recepcji prywatnego albergue na zachodzie kompleksu od 13euro) i nocleg w Xunta
kosztował w październiku 2022 jedynie 8euro, kuchnia bez garnków, (w "polskim" albergue podobno
okupują uchodźcy...)
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2019-07-03 16:04:55 - Tomek: Polskie Albergue nadal donativo, recepcja od 13 do 22, w restauracji
(otwartej od 15.15) jedno danie 5 Euro, dwa 9 Euro. Mozliwosc noclegu pod namiotem. Msza w San Marcos
po hiszpansku nadal o 19.30. Blogoslawienstwo pielgrzymow w albergue o 22.15. Nadal mozliwosc druku
kart pokladowych i przewaznie jest opcja zostania wiecej niz jedna noc.
2018-09-11 19:51:20 - Nina: Mam bardzo pozytywną opinię nt polskiego albergue: mieści się w cichutkim
miejscu, ma duży ogród, bardzo dobre i tanie (4,50e główne danie z winem, 8e całe menu) jedzenie, to taki
trochę campus, kilka budynków, dużo zieleni i co najważniejsze: donativo, spokój, cisza i mozna zostać kilka
nocy (nadal donativo). Dla mnie, w 3. dniu kryzysu, miejsce bardziej niż wymarzone żeby wydobrzeć. Są tez
Priv pokoje po 17e pokój 1os i 24e pokój 2-os.
2018-04-28 22:26:07 - Mariusz: Wolontariusze ratują to miejsce i robią na prawdę świetną robotę starają się bardzo. Najzimniejsze miejsce w jakim byłem. W restauracji dobrze zjesz (nawet schabowego) o
ile nie trafisz na zorganizowaną grupę bo wtedy usłyszysz, że jest dziś zamknięte (mimo wywieszonych
godzin otwarcia). Poczułem się wtedy jak osoba gorszej kategorii szczególnie, że w Santiago jest sto miejsc
aby coś zjeść albo chociaż coś kupić w markecie a ja chciałem wspomóc "Polską Albergę". Jedyne miejsce
na Camino jakie spotkałem z opłatą za używanie kuchenek. Czajnik bezpłatny.
2017-08-13 18:33:40 - MartiMoni: Dalej donativo, miejsc 60, kuchnia świetnie wyposazona, jedna
kuchenka z dwoma palnikami 0.20€ za 15min gotowania. Wolontariusze ze wszystkim pomoga, jest
biblioteka i komputer :) przy barze sklepik z podstawowymi produktami
2016-04-09 23:28:40 - Kat: W zimniejsze miesiące (marzec) niestety nie polecam polskiego albergue.
Choć pan, który nas przyjął był wspaniały, miły i pomocny, to w samym albergue zimno straszliwie - był
tylko jeden mały elektryczny kaloryferek. O tej porze roku stołówka zamknięta.
2015-08-10 14:16:39 - Kasia i Paweł: Polskie albergue - polecamy. W menu del peregrino za 8€ jest
schabowy czy sałatka jarzynowa (trochę inna niż ta tradycyjna ale jest ok!), porcje są duże. Wolontariusze
bardzo pomocni, zajmują się także oprawą muzyczną mszy w katedrze o 9.30. Kuchnia jest dobrze
wyposażona. Miejsce bardzo sympatyczne.
2015-07-23 17:18:12 - agata: Polskie albergue: samo albergue ma tylko 20 lozek, ale w przypadku
pelnego albergue, jesli inne pomieszczenia sa wolne, wolontariusze przyjmuja do pomieszczen
przeznaczonych dla grup zorganizowanych lub na podloge. Rozklady jazdy autobusow na tablicy korkowej w
albergue, jednak nie radze przywiazywac sie do godzin odjazdow ;) zupa niestety juz nieaktualna
2014-11-10 22:52:22 - Ada i Piotrek: Tyle Polaków na Camino można spotkać tylko tam! Donativo,
można zostać kilka dni, kuchnia z wyposazeniem. Do Santiago oficjalnie 4 km, ale w rzeczywistości ok 6,5
km. Sympatyczni wolontariusze z Polski, Msza w języku polskim w katedrze o 9:30.
2014-09-14 21:11:29 - Niezgódka: W polskiej alberdze menu del peregrino 8E. Bilet na autobus linii 6 do
Santiago kosztuje 1E.
2014-09-11 20:23:35 - Hania: Polecam Polskie Albergue! Wolontariusze bardzo sympatyczni i chętni do
pomocy. Autobus z Santiago na lotnisko (http://www.empresafreire.com/html/ingles/seccion0.php)
zatrzymuje się w San Marcos przy restauracji "SUSOS" (5-10 min. od Polskiego Albergue), jednak nie ma
tutaj tabliczki z rozkładem jazdy. Niestety rozkład trzeba sprawdzić w Santiago. Z San Marcos na lotnisko
jedzie około 15 minut.
2014-07-30 10:52:46 - Mariusz: Polskie albergue jest trochę z boku camino (dodatkowe informacje, ok
100 m). Dobre miejsce do zatrzymanie się. Kuchnia dobrze wyposażona, wifi, miejsce do prania, dobry
klimat. Blisko schroniska jest przystanek autobusu linii 6, połączenie do Santiago, oraz przystanek
autobusu, którym można dojechać na lotnisko (bilet kosztuje 3 euro). Polecam.
2014-07-17 00:38:17 - Ewa z okolic Warszawy: UWAGA! Msze święte dla polskich (i nie tylko)
pielgrzymów, odprawiane w języku polskim w Katedrze od 1 lipca 2014 - do 30 września -od poniedziałku do
piątku. Godzina: 9:30 rano, miejsce: kaplica San Andres (św. Andrzeja) pierwsza kaplica w nawie
poprzecznej dla wchodzących przez Portal Rajski z camino frances. (lokalizacja może się zmienić dla
pewności proszę zajrzeć na https://pl-pl.facebook.com/polskiealbergue (nie trzeba być zarejestrowanym na
facebooku, żeby wejść na te stronę)
2014-07-03 19:03:32 - Paweł i Basia: Polskie albergue otwarte,można zostać na kilka dni,kuchnia w
albergue wyposażona,ale kuchenki elektryczne na żetony;jest też restauracja z menu i hostal z pokojami po
15 euro za osobę;wieczorne msze,miła atmosfera,spokojnie,dobre miejsce wypadowe do Santiago 5 km.

Docieramy do przedmieści Santiago - San Lazaro. Dotarcie do katedry powinno zająć ok. 45-60
minut. Droga wiedzie przez miasto, zatem może być nieco nieprzyjemna.
Po minięciu kaplicy San Lazaro camino biegnie następującymi ulicami: c/de los Concheiros,
Puerta del Camino, Casas Reales, Plaza de Cervantes, c/Azabacheria, Plaza de la Inmaculada i
dalej do Katedry. Mijamy katedrę mając ją po lewej stronie i wchodzimy na główny plac Plaza
del Obradoiro z którego docieramy do wnętrza Katedry przez wspaniały 12-wieczny Portico de la
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Gloria (portyk chwały).
Gratulacje! Właśnie dotarłaś/eś do Św. Jakuba! Teraz czas na dziękczynienie i świętowanie!

Santiago de Compostela
Mieszk.: 94000 | Wys.: 264 m.n.p.m. | Do Santiago de Compostela: 0 km

1. Monasterio de San Martiño Pinario - Seminario Mayor: 126 miejsc, cena: 20€, Plaza de la
Inmaculada 3 (obok bocznego wejścia do katedry), tel. (+34) 981 560 282, www.sanmartinpinario.eu,
prysznic, zniżki dla grup; 2. Albergue de Peregrinos Seminario Menor de Belvís: 177 miejsc, cena:
12€ (VI-IX) i 10€ (pozostały okres), Avda. Quiroga Palacios 2 (15 minut od katedry), tel. 881-03-17-68 / 98156-85-21, www.alberguesdelcamino.com, otwarte od poł. III do X od 13:30, kuchnia, pralnia, internet, szafki
przy łóżkach (depozyt 2€), pojawiają się opinie o pluskwach (VIII 2013), podobno jest możliwość postawienia
własnego namiotu; 3. Albregue Acuario: 70 miejsc, cena: 10€ pierwsza noc i 9€ za kolejne, C. Estocolmo 2
(20 minut do katedry), tel. 981-57-54-38, www.acuariosantiago.com, otwarte od poł. II do poł. XII,
przyjemna atmosfera, urządzone w stylu New Age, prysznic, ciepła woda, napoje, duża kuchnia, pralnia,
internet, informacje o camino, dojeździe do Fisterry, blisko do dworca autobusowego; 4. Albergue Jaime
García Rodríguez: 156 miejsc, cena: 8€, Rúa de Moscova, tel. 981-58-73-24, zamknięte zimą, otwarte od
11:30, pralnia, internet; 5. Albergue San Lázaro: 80 miejsc, cena: 10€ pierwsza noc i 7€ kolejne, C. San
Lázaro, tel. 981-57-14-88, całoroczne, kuchnia, pralnia; 6. Albergue Santo Santiago: 38 miejsc, cena: 1012€, Rúa do Valiño 3 (20 minut od centrum), tel. 657-40-24-03, www.elsantosantiago.com, całoroczne,
pralnia, internet; 7. Albergue The Last Stamp: 62 miejsca, cena: 18€ (IV-X) i 15€ (XI-III), Rúa do
Preguntoiro 10 (100m od katedry), tel. 981-56-35-25, www.thelaststamp.es, całoroczne za wyjątkiem poł.
XII do poł. I, kuchnia, pralnia, internet, dziedziniec z tarasem, w odnowionym budynku w dzielnicy
historycznej; 8. Albergue Meiga Backpackers: 24 miejsca, cena: 13-18€, Rúa dos Basquiños 67, tel. 98157-08-46 / 981-59-64-01, www.meiga-backpackers.es, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 9. Albergue
Mundoalbergue: 34 miejsca, cena: 14-19€, C. San Clemente 26, tel. 981-58-86-25 / 696-44-87-37,
www.mundoalbergue.es, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 10. Albergue O Fogar do Teodomiro: 20
miejsc, cena: 15-20€, Pl. de la Algalia de Arriba 3, tel. 981-58-29-22 / 699-63-15-92,
www.fogarteodomiro.com, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 11. Albergue La Estrella de Santiago:
cena: 10€ pierwsza noc i 8€ kolejne, Rua dos Concheiros (1km od katedry), tel. 881 973 926 / 617 882 529,
www.laestrelladesantiago.es, kuchnia, pralnia, internet; 12. Social Albergue San Francisco: 25 (?)
miejsc, cena: donativo/5€, Rúa Castiñeiros, tel. 981 58 19 52, www.alberguesanfrancisco.org, otwarte od
16-17 (warto być trochę wcześniej), kuchnia (czajnik, herbata, kawa, ciasteczka), w biliotece komputer z
internetem, tylko 1 noc, klimat podobny jak w Granon, po 22 wspólna modlitwa o pokój na świecie w kaplicy
na górze (dorota, 2008-09-04); 13. Roots&Boots: cena: 12-15€, obok parku Almeida, Rua Campo do
Cruceiro do Gaio 7, tel. 699 63 15 94, www.rootsandboots.es, kuchnia, pralnia, internet, ogród, szafki
Informacja turystyczna: dwa punkty informacyjne znajdują się na Rua do Vilar - plany miasta, lista
hostali, hoteli, etc.
Warto spędzić w Santiago 2-3 dni. Jest tu wiele pięknych miejsc wartych odwiedzenia. Jest to również
możliwość spotkania z osobami z którymi wspólnie wędrowaliśmy. Stare miasto jest praktycznie dostępne
tylko pieszym. Zatem warto poświęcić parę chwil na przyjrzenie się temu cudownemu miejscu. Na uwagę
przede wszystkim zasługuje katedra i okoliczne budynki (Pałac Biskupów, Hotel de los Reyes Catolicos, czy
XVIII-w. ratusz). Główne wejście do katedry prowadzi przez Portyk Chwały - Portico de la Gloria - z 1188r. Od
lat pielgrzymi kładą tu swoje dłonie na drzewie Jessego pod figurą Św. Jakuba. Centralne miejsce zajmuje
bogato zdobiony ołtarz z figurą Św. Jakuba. Pielgrzymi mogą wejść za tą figurę i na chwilę "przytulić" się do
Świętego. Następnie można dotrzeć pod ołtarz gdzie w srebrnej trumnie przechowywane są relikwie Św.
Jakuba. Kolejną ciekawostką Katedry jest ogromne, największe na świecie kadzidło - botafumeiro pierwotnie jego zadaniem było "odświeżanie" powietrza w Katedrze, dziś jest jedną z najbardziej
wyczekiwanych atrakcji - jego uruchomienie gromadzi tłumy ludzi. Kadzidło uruchamiane jest najczęściej w
Roku Świętym (gdy dzień Św. Jakuba - 25 lipca - wypada w niedzielę) oraz w inne ważne uroczystości, z
reguły na Mszy Św. dla pielgrzymów o godzinie 12:00 (lub 18:00).
Od strony placu Plaza de Quintana znajduję się Drzwi Święte - otwierane w Roku Świętym.
Zwiedzanie katedry może być dość uciążliwe ze względu na liczne pielgrzymki i wycieczki, zatem warto
przybyć tu we wczesnych godzinach porannych (ok. 9).
Compostela: Osoby, które dotarły do Santiago pieszo, rowerem lub konno i pokonały odpowiednią ilość
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kilometrów mogą ubiegać się o stosowne potwierdzenie odbycia pielgrzymki - tzw. Compostele - w biurze
pielgrzyma na pierwszym piętrze na Rua do Vilar 1 (zaraz przy katedrze). Biuro jest otwarte od 9:00 do
21:00. Zbierane są informacje do statystyk o celu pielgrzymki (religijny, turystyczny, etc.). Otrzymany
dokument można zalaminować (plastificado) lub włożyć w specjalną tubę - ok. 1€ w wielu sklepach.
Istnieje możliwość otrzymania darmowego posiłku w Hotelu de los Reyes Catolicos. Jest to kontynuacja
tradycji opieki nad pielgrzymami, gdyż hotel pełnił kiedyś funkcję szpitala dla pielgrzymów. Posiłek ten jest
dużo skromniejszy od tych serwowanych gościom hotelowym. Maksymalna licza pielgrzymów którzy mogą
otrzymać posiłek danego dnia to 10, a godziny wydawania posiłków to: 9, 12 i 19. Pracownicy hotelu
poproszą o Compostele. Wejście jest od strony garaży (w dół wzniesienia), za ochroną, tylnymi
drzwiami. Trzeba iść wzdłuż hotelu uliczką od katedry w dół i po prawej stronie należy wejść w otwartą
bramę, wewnątrz której znajduje się kareta. Tam proponuję przyjść przynajmniej! 45 min przed czasem (tzn
przed 9, przed 12 i przed 19). Śniadanie... porażka, więc można sobie darować... bułeczki, jakieś tłuste
paluchy i kawa z mlekiem. Lunch... REWELACJA... przez całe 23 dni drogi z Irun, ani przez kolejne dni
spędzone w Portugalii nie najadłem się tak jak na tym obiedzie... więc baardzo polecam... Kolacja też
niczego sobie. Do obiadu i kolacji peregrinos dostają 2-3 butelki wina, trzeba tylko wybrać sobie jakie
chcemy. (Piotr Rzeszów, 2013-06-25). W Hotel des Reis Catolicos darmowe posiłki dla pielgrzymów (trzeba
mieć Compostelę albo jej kopię) są o 9, 12 i 19. Obsługują 10 pierwszych osób. Zbiórka w garażu (od
głównego wejścia do Hotelu trzeba skierować się w lewo, w dół). (Antoni, 2011-03-27). Po moim 5 tym
Camino zafundowałem sobie hotel Reyes Catolicos. Podobno jest to najstarszy hotel na świecie
wybudowany w takim przeznaczeniu. Ufundowany był dla pielgrzymów docierających do SdC i od tego
czasu ma takie przeznaczenie. Fakt, nie jest tani /120euro/ ale klimat w nim jest iście średniowieczny.
Polecam ten Parador. (andrzej, 2010-06-09).
Dla wszystkich BARDZO GŁODNYCH po trudach pielgrzymowania polecam restaurację "Casa Manolo" na
Calle de San Bieito 3 (przy Praza de Cervantes; na szlaku Camino, ok 5 min od katedry)! W menu dnia za 9
EUR (lipiec 2012) jest wielka przystawka i jeszcze większe danie główne. Naprawdę warto tam
przyjść! (Wojtek R, 2012-09-17).
Compostela daje również pewne zniżki, np. na lot z Santiago liniami Iberia, przejazd autobusem ALSA do
Barcelony (-15%), lub w niektórych muzeach.
Targowisko miejskie znajduje się na placu Plaza San Felix - jest pełne świeżych produktów trudnych do
znalezienia w innym miejscu Santiago.
Muzea: Museo de las Peregrinaciones - c/San Miguel, wstęp wolny, zamknięte w poniedziałki, dostępne
tłumaczenia; Museo do Pobo Galego - pon-sob 10:00-13:00 i 16:00-19:00, wstęp wolny, c/Boneval.
Poczta w Santiago czynna w soboty do 13, w niedziele zamknięte, w tygoodniu od 8:30; natomiast centrum
informatyczne (niedaleko od inf. turys.), gdzie można wydrukować np. kartę pokłaqdową na lot, jest czynne
codziennie, w niedzielę chyba 17-21 (2012-10-08).
2022-10-29 15:02:33 - Przemysław: Albergue de Peregrinos Seminario Menor de Belvís: 177 miejsc,
cena: 17€ za łóżko w pokoju wieloosobowym i 22€ za indywidualny pokój jednoosobowy, Avda. Quiroga
Palacios 2
2019-07-03 15:58:21 - Tomek: Obecnie w katedrze nie ma zadnych Mszy Sw. Mozna natomiast wejsc do
grobu sw. Jakuba i do figury. Msza po polsku jest odprawiana od pn do pt o 9:30 przez caly lipiec, sierpien i
wrzesień w kościele San Fiz de Solovio.
2018-07-23 20:51:42 - Ania: Seminario Menor: pokój 1os. cena 20 euro za noc. Wspólne łazienki, toalety.
Polecam miejsce! Pokoik mały, przytulny, w pokoju umywalka. Pomimo dużej liczby pielgrzymów nie ma
problemu z wzięciem prysznica. Na korytarzu znajdują się suszarki, na których można rozwiesić uprane
ubrania. Do katedry około 15 min, do dworca autobusowego 20min.
2018-06-28 11:45:45 - Ania i Mirek: Niestety kadzidło jest już uruchamiane tylko podczas ważnych świąt
albo jak się zapłaci 400 E. My mieliśmy szczęście. Do Santiago dotarliśmy w piątek a w sobotę na mszy w
intencji pielgrzymów o 12.00 uruchomiono kadzidło.
2018-05-27 15:22:20 - Edyta i Zbyszek: Według przewodnika John'a Brierley'a z Sigueiro do Santiago de
Compostela jest 17,2 km (cała Camino Ingles według tegoż przewodnika ma 123,3 km, a według
postawionych słupków z żółtymi strzałkami około 10 km mniej - czas i odległość mają tu inny wymiar :-D ).
Polecamy zejść z Camino na kawę do Hotel Castro (leży tuż przy drodze). Kawa dla pielgrzyma jedyne 1
Euro. Tego dnia spotkamy mało miejsc by wziąć sello. A trzeba mieć dwie pieczątki na dzień, by dostać
compostelę. My braliśmy na stacji benzynowej na obrzeżach Sigueiro i właśnie w Hotelu Castro. Jest tu też
fajny mural - cała Camino Ingles od Ferrol po Santiago de Compostela. Według przewodnika John'a
Brierley'a ostatnie miejsce na pieczątkę, to Cafe Poligono. Nie byliśmy tam, ale dalej są jeszcze dwie
kawiarnie. W samym Santiago de Compostela menu peregino w pobliżu katedry 15 euro (18,5 jeśli nie
wzięliśmy ze sobą credencialu), a w bocznych uliczkach można kupić menu dnia za 10 euro (zupa, drugie
danie, deser i butelka wina). Nocowaliśmy w Hospoderia Talera - sympatyczne miejsce w hałaśliwym i
pięknym centrum starego miasta. :-) Na Camino Ingles znajdziemy dużo miejsc na odpoczynek w drodze -
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miejsca piknikowe, miejsca odpoczynku dla pielgrzymów pochodzące nieraz z XIX wieku z dostępem do
wody (uwaga - nie zawsze pitnej - zwracajmy uwagę na napisy „agua non potable”) To piękna droga przez
zieloną Galicję. Najwyższe wzniesienie na trasie to A Malata - 460 m n.p.m., leżąca tuż przed Brumą. My
mieliśmy świetną pogodę - mżawka tylko przez jeden dzień. John Brierley radzi jednak „pack a poncho”.
Buen Camino! :-)
2017-11-19 20:32:10 - Dominika: Wszystkie albergue powyżej 10E i każda pozwala zostać na kilka dni.
Trzeba się jednak liczyć z tym, że jeśli przyjdziemy po 14 ciężko będzie znaleźć wolne miejsce w centrum
miasta. Polecam szczególnie Seminario Menor - 13E, sklepik, ciepłe posiłki, kuchnia i bardzo duża stołówka idealna do posiłków ze swoją "rodzinką" ;) i jest to idealne miejsce na podziwianie zachodu słońca z
widokiem na katedrę. Nawet jak się tam nie zatrzymujecie to koniecznie idźcie do tego parku właśnie na
jego podziwianie. Jeśli chodzi o biuro pielgrzyma - trzeba zejść uliczką w dół, skręcić w pierwszą uliczkę w
lewo i iść do końca. Otwarte już od 8. I zmieniły się zasady darmowego posiłku - otrzymuje go 10
pierwszych osób, które zjawią się właśnie w biurze pielgrzyma - razem z compostelą dostają specjalny
kupon. Warto też zaznaczyć, że w sezonie bardzo często (zawsze?) jest wiele osób - grup, którzy płacą za
odpalenie butafumerio. Dlatego wcale nie trzeba czekać do piątku - wystarczy iść na jakąkolwiek mszę na
12.
2016-10-12 16:14:22 - Beata: Na uroczystą Mszę św. dla pielgrzymów w Katedrze, na której uruchamiane
jest zawsze Wielkie Kadzidło piątki o 18.30 trzeba przyjść minimum 45 min wcześniej bo potem nie
wpuszczają do Katedry gdy wszystkie miejsca siedzące zostaną zajęte
2016-10-12 16:09:04 - Beata: Msza św. w piątki o 18.30
2016-05-09 20:47:32 - Arek: Albergue La Credencial,ul.Fonte dos concheiros13.www.lacredencial,na
szlaku francuskim.Nowo otwarta 1.3 km do katedry,10E,kuchnia pełne wyposażenie
zenie,pralka,suszarka,komputer,drukarka,bardzo czysto,bardzo mili gospodarze.W promieniu 300m dwa
markety,dworzec autobusowy.Przebywałem tam parę dni polecam.
2015-06-07 10:05:04 - Marysia & Łukasz: Dla strudzonych wędrówką polecamy Hostal Abrente
(www.hostalabrente.esmiweb.es) - najlepiej wyszukać na booking.com i poczekać jak będą dobre okazje
last minute. My za nocleg dla 2 osób, w pokoju 2-os, ze śniadaniem zapłaciliśmy 30e. Hostel położony jest
bardzo blisko dworca kolejowego (możliwość 1-dniowego wypadu np. do la Coruna lub Pontevedry), 15
minut spacerkiem od katedry. Prowadzony jest przez bardzo miłą rodzinę, starszy właściciel obowiązkowo
przedstawia na mapie historię Santiago, opowiada ciekawostki, zaznacza miejsca "must see"; do tego w
gratisie częstują po zakwaterowaniu dowolnym napitkiem (piwo, świeżo wyciskany sok, kawa itp.) + tapas.
Z restauracji w centrum miasta polecamy Casa Felisa - menu del dia 11e, piękny ogród w środku!
2014-11-05 17:47:51 - barbarra: Jestem zachwycoa Waszymi opowieściami. Idę...
2014-09-03 19:59:46 - 50plus: Compostelę dostaliśmy jako grupa :) Byliśmy w 4 osoby - chłopak z
obsługi chodził wzdłuż kolejki i wypytywał o grupy - wtedy sporządza się liste, oddaje credentiale i po
godzinie są compostele z imieniem po łacinie :) Do nas dołaczyli się Polacy po mszy - tak więc bylismy już
8-osobową grupą z Polski :) W tym dniu 22.08.2014, wg strony internetowej do Santiago weszło ponad 2200
pielgrzymów
2014-09-03 19:55:28 - 50plus: Potwierdzam - polska msza w katedrze 9.30 w sierpniu - wcześniej
możliwość spowiedzi po polsku. Msza ogólna dla pielgrzymów o 12. Nam udało sie obejrzeć Botafumeiro w
ruchu :) na wieczornej 22 sierpnia. Nocleg w hotelu de Belvis - niedaleko centrum, własny parking, koszt 70
E/pokój dwuosobowy z łazienką
2014-08-06 19:57:53 - Piotr: Jest nowo otwarte albergue la estacion 12€ jakieś 1,5km od katedry 1520prostej drogi za dworcem kolejowym gorąco polecam bardzo mili ludzie i warunki jak to w nowym
właściciela zaczepił mnie na początku miasta powiedział że mogę zostawić mu plecak i przyjść później się
trochę balem wiec skończyło się tak że zawiózł mnie ,,czarna alfa,, do alb a później podrzucił jeszcze do
katedry. www.alberguelaestacion.com Rua de Xoana Nogueira14 tel. 981594624, 639228617
2014-08-06 19:57:39 - Piotr: Jest nowo otwarte albergue la estacion 12€ jakieś 1,5km od katedry 1520prostej drogi za dworcem kolejowym gorąco polecam bardzo mili ludzie i warunki jak to w nowym
właściciela zaczepił mnie na początku miasta powiedział że mogę zostawić mu plecak i przyjść później się
trochę balem wiec skończyło się tak że zawiózł mnie ,,czarna alfa,, do alb a później podrzucił jeszcze do
katedry. www.alberguelaestacion.com Rua de Xoana Nogueira14 tel. 981594624, 639228617
2014-07-17 00:49:36 - Ewa z okolic Warszawy: Do katedry nie można wejść z dużym plecakiem! Jeśli
wejdziemy to zostaniemy poproszeni o zaniesienie go do przechowalni bagażu (3E, czynne do 21, niedaleko
biura pielgrzyma) więc lepiej zrobic to wcześniej. botafumeiro - było 1 lipca na mszy dla pielgrzymów o 12 :)
"chodzą słuchy", że jest we wtorki i piątki lub za opłatą 250 E.
2014-06-23 11:03:00 - Damian i Iga: Zbiórka na darmowe posiłki odbywa się w garażu w którym stoi
żółty powóz. Jesteśmy prowadzeni do kuchni gdzie dostajemy swoją porcję i idziemy jeść do pokoju
pielgrzymów : )
2013-12-14 09:27:29 - Bolesław: Ważne! Koniecznie odwiedzcie targowisko miejskie! Stoiska z owocami
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morza robią niesamowite wrażenie, podobnie jak sprawność sprzedawców. Dla odważnych - pulpo
y(ośmiornica), bzpośrednio z garkuchni na placku przed wejściem do hal targowych.
2013-12-14 09:27:27 - Bolesław: Ważne! Koniecznie odwiedzcie targowisko miejskie! Stoiska z owocami
morza robią niesamowite wrażenie, podobnie jak sprawność sprzedawców. Dla odważnych - pulpo
y(ośmiornica), bzpośrednio z garkuchni na placku przed wejściem do hal targowych.
2013-12-04 16:45:23 - tommaszi: W przewodnikach trzeba będzie nanieść zmianę o miejscu "zbiórki" dla
pielgrzymów oczekujących na darmowy posiłek w Hotel Reyes Catolicos. W tym roku miejscee to zostało
przeniesione niec bliżej plaza Obradorio (ok. 5-7 m). Charakterystycznym znakiem jest czarny powóz konny
z żółtymi kołami. W tym roku zdarzyło mnie się korzystać z dobrodziejstwa darmowych posiłków. Jeden z
panów wydających voucher nawet nie wołał od zgromadzonych pokazania composteli. Jak go spytałem
dlaczego nie chce tego dokumentu, to powiedział, że wszyscy wyglądacie na pielgrzymów.
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Lista miast
Miasto

Odl. Do celu
(km) (km)

Ribadesella

396.6

San Esteban

4.6

392

La Vega (za San
Esteban)

2.4

389.6

2

387.6

La Espasa

7.3

380.3

La Isla

1.2

379.1

Gueno

0.9

378.2

Colunga

2.8

375.4

5

370.4

La Llera

2.5

367.9

Priesca

1.2

366.7

La Vega (przed
Sebrayo)

1.5

365.2

Sebrayo

1.6

363.6

6

357.6

Grases

3.1

354.5

Nievares

4.2

350.3

Peon

6.1

344.2

Curbiello

2.5

341.7

4

337.7

2.7

335

Verina

4

331

Poago

1

330

Santa Eulalia

4.3

325.7

Tamon

4.2

321.5

Trasona

4.2

317.3

Aviles

4.5

312.8

Berbes

Pernus

Villaviciosa

Cabuenes
Gijon
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Sabugo

1.5

311.3

San Cristobal (za
Aviles)

1.6

309.7

La Sablera

0.2

309.5

Salinas

0.9

308.6

San Martin De
Laspra

2.4

306.2

Vallinas

1.8

304.4

Naveces

2.6

301.8

1

300.8

Ramon

4.3

296.5

El Castillo

1.7

294.8

Muros de Nalon

3.2

291.6

El Pito

2.5

289.1

Las Duenas

2.3

286.8

Rellayo

1.9

284.9

1

283.9

Sotomayor

1.3

282.6

Soto de Luina

3.3

279.3

Valdredo

2.6

276.7

Albuerne

0.5

276.2

Novellana

3.4

272.8

2

270.8

Santa Marina

2.3

268.5

Ballota

2.4

266.1

Tablizo

2

264.1

Ribon

1.8

262.3

Friera

2.4

259.9

Cadavedo

1.2

258.7

Villademoros

1.1

257.6

San Cristobal (za
Cadavedo)

1.2

256.4

Santiago del Monte

La Magdalena
(przed Soto de
Luina)

Castaneras
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Queruas

2.1

254.3

Canero

1.5

252.8

1

251.8

Barcia

6.1

245.7

Villar

1.9

243.8

Luarca

1.5

242.3

2

240.3

Santiago _Louterio_

0.4

239.9

Villuir

0.7

239.2

Otur

2.5

236.7

Villapedre

6.2

230.5

1

229.5

Villaoril

1.6

227.9

La Venta

1.5

226.4

La Colorada

0.7

225.7

Navia

1.8

223.9

Barqueiros

1.2

222.7

Jarrio

0.6

222.1

El Esteler

2.4

219.7

Cartavio

1.7

218

La Caridad

3.6

214.4

El Franco

5

209.4

Porcia

1

208.4

Brul

5

203.4

Tol

2.3

201.1

Las Campas

2.2

198.9

Barres

2.9

196

Figueras

2

194

Ribadeo

1.2

192.8

Vilela

7.6

185.2

Puente de Canero

LOuteiro

Pinera
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Vilar

1.9

183.3

O Esfolado

2.5

180.8

A Ponte

0.2

180.6

Villamarin Pequeno

4.5

176.1

Villamarin Grande

0.5

175.6

Gondán

3.8

171.8

San Xusto

2.2

169.6

O Corveiro

0.9

168.7

Lourenza

4.4

164.3

Arroxo

2.9

161.4

San Pedro de la
Torre

2.3

159.1

Mondonedo

3.7

155.4

Lousada

8.5

146.9

Gontan

7.1

139.8

Abadín

0.5

139.3

Martinan

8.5

130.8

Goiriz

6.6

124.2

Vilalba refugio

3.1

121.1

Vilalba

1.8

119.3

5

114.3

Ferreira

9.5

104.8

Baamonde

6.4

98.4

San Alberte

3.5

94.9

4

90.9

1.2

89.7

Aldar

1

88.7

Seixon

2

86.7

Subcampo

1.1

85.6

Laguna

0.4

85.2

Miraz

2.8

82.4

Alba A Torre

Santa Leocadia
El Camino
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Brana

4

78.4

5.5

72.9

Travesa

2

70.9

Marcela

0.6

70.3

Corteporcos

1.6

68.7

Marco das Pias

1.3

67.4

Vilarino

2.8

64.6

Meson

0.4

64.2

Sobrado dos Monxes

5.8

58.4

Castro (Camino del
Norte)

4.4

54

Madelos

1.9

52.1

Corredoiras

2.3

49.8

1

48.8

Boimorto

1.3

47.5

Sendelle

3.9

43.6

Arzua

7.6

36

Calle

8

28

Salceda

3

25

Santa Irene

4.6

20.4

Rúa

1.2

19.2

Pedrouzo (Arca)

1.2

18

8

10

4.5

5.5

1

4.5

4.5

0

Roxica

Boimil

Lavacolla
San Marcos
Monte do Gozo
Santiago de
Compostela
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Notatki
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Notatki
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Camino del Norte

Notatki
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¡Buen Camino!
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