Camino de Santiago

Camino Inglés
PRZEWODNIK

www.caminodesantiago.pl
2022

Camino de Santiago

Camino Inglés

Camino Inglés
Camino Ingles posiada dwa alternatywne punkty startowe. Szlak z Ferrol ma nieco ponad 100km długości, zatem jest
wystarczająco długi by otrzymać Compostelę po dotarciu do Santiago. Droga z A Coruña ma tylko 75km. Drogi te
łączą się w Bruma. Poniżej opisana została droga z Ferrol. Odcinek zA Coruña do Bruma zostanie opisany w odrębnym
dodatku.
Mapy etapów zostały pobrane ze strony www.mundicamino.com. Należy zwrócić uwagę, że część map może nie
pokrywać się dokładnie z opisywanym etapem.
Przewodnik powstał na podstawie informacji zaczerpniętych ze strony www.csj.org.uk.
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Oznaczenia
Albergue, refugio, schronisko dla pielgrzymów

Dostęp do internetu (w tym również dostęp płatny)

Informacja turystyczna

Bar (tylko napoje i kanapki)

Restauracja

Hotel, hostal, pension, schronisko młodzieżowe

Sklep, supermarket

Bankomat

Szpital, punkt pomocy medycznej

Apteka

Camping

Fontanna z wodą pitną

Dworzec lub przystanek autobusowy

Dworzec lub przystanek kolejowy

Lotnisko
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Etap 1
Ferrol - Miño (24 km)

Ferrol
Do Narón/Xubias: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 101.5 km

Możliwość noclegu: Hotel El Suizo (C. Dolores 67, 32 miejsc, od 44€,
tel. 981-30-04-00, www.hotelsuizo.es), Hotel Parador de Ferrol (Pl. Contralmirante Azarola Gresillón, 36
miejsc, od 75€, tel. 981-35-67-20, www.parador.es/es/paradores/parador-de-ferrol), Hostal
Magallanes (Ctra. de Castilla 401, 14 miejsc, od 19€, tel. 981-31-16-48), Hotel Silva (C. Río Castro 42, 30
miejsc, od 25€, tel. 981-31-05-52, www.hsilva.com), Hotel América (C. Sánchez Calviño 70-76, 20 miejsc,
od 35€, tel. 981-37-02-08, www.hotelamericaferrol.es)
Więcej informacji również na www.ferrol-concello.es.
W Ferrol credential kupuje się w porcie w punkcie inforamcji turystycznej, z mapką I etapu. Od startu z tego
miejsca do piewszej albergi w Nedzie jest 14 km. (Barbara, 2013-09-21) I jeszcze jedno - cała trasa ma 118
km-sprawdzone 2 tygodnie temu.Jest górzysta w przynajmniej połowie drogi,mało uczęszczana,dość dobrze
oznakowana,ze stosunkowo niewielką ilością albergue i dużymi odludnymi odcinkami drogi,więc trzeba ją
dobrze zaplanować, a jest bardzo skąpo opisana we wszelkich dostępnych przewodnikach. Niemcvi,Włosi,
spotykani po drodze,mieli mapy,informacje,było im łatwiej.Ale myślę,że dla nowicjuszki,jaką jestem,była to
dobra szkoła.Tym bardziej,że startując,miałam bardzo niewiele danych. (Barbara, 2013-09-21)
UWAGA!!! Z Ferrolu do Mino nie jest 24km jak podają tylko 38km (z Nedy do Mino jest 24km). W Mino super
Albergue choć te 38km dały nam popalić (...) Dla wyjaśnienia. Jeśli ktoś pójdzie na skróty przez most to
będzie 24km, ale jak ktoś jest uczciwy i pójdzie po znakach to musi się przygotować na 38km (MIchał, 201408-11)
2018-05-27 14:12:18 - Edyta i Zbyszek: Startowaliśmy 14 maja 2018. Wszystko się zgadza. Punkt
Informacji otwierają nawet przed 10:00, gdy widzą pielgrzymów. Anglicy inaczej dzielą trasę - 6 dni z
noclegiem w Nedzie, lub Naron i 5 dni z pierwszym noclegiem w Pontedume. Szliśmy z przewodnikiem,
który napisał John Brierley, A Camino pilgrim's guide. Sarria - Santiago - Finisterre including Muxia Circuit &
Camino Ingles na 2017 rok. Polecamy - bardzo pomocna rzecz.
2017-08-14 20:43:42 - MartiMoni: Informacja w porcie, ale przeniesiona na druga strone ulicy, tuz przy
tavernie i zarazem tuz przy kamieniu wskazujacym początek trasy, otwarta codziennie 10.00-13.30 i 16.3019.30. Ewent. Pieczatke mozna uzyskać w katedrze miedzy 11.30 a 13.00 :)

Narón/Xubias
Wys.: 69 m.n.p.m. | Do Neda: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 99.2 km

www.naron.es

Neda
Do Fene: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 96.1 km

2018-05-27 14:17:24 - Edyta i Zbyszek: Uwaga - kładka z Ferrol prowadząca wprost do albergi w
Nedzie, czyli pasarela, jest w remoncie i trzeba dołożyć trochę drogi i iść przez most. Na szczęście ta nowa
trasa jest bardzo dobrze oznaczona. Uwaga, jeśli nie ma hostalero na miejscu na sello (pieczątkę) nie ma co
liczyć. Nic to - zbierze się w cafeterii po drodze. :-) Od razu dodamy, że kościoły na Camino Ingles są
przeważnie zamknięte (otwierane tylko na msze), nasze credenciale wyglądają więc, jakbyśmy szli od baru
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do baru. :-D
2018-04-28 22:46:19 - Mariusz: Obecnie również otwierają na telefon - w moim przypadku dostałem kod
do skrytki z kluczem i mogłem się rozgościć - obsługujący przyjechał po godzinie spisać mnie i skasować.
Wszystko OK. Kuchnia dobrze wyposazona.
2017-08-14 20:51:40 - MartiMoni: Zolty budynek nad sama rzeka, przy mostku dla pieszych z 2 lukami,
przed kosciolem. Jest kuchenka, naczynia, mikrofala, wszystko co potrzeba, 24 + 4 dla niepełnosprawnych.
W sierpniu to nie wystarczylo, ale hospitalero wszystkim pozwolil spac na podlodze. Idac za strzalkami,
bardzo blisko jest Dia, nieczynna w niedziele
2013-08-29 13:55:45 - Magda: Albergue w Neda jest bardzo w porządku. Pan przyjeżdza 10 minut po
telefonie. Zyczliwie przynosił środki do opatrywania stóp, rozwalonych na Camini do Mar, dostałam dwa
bandaże, jodynę, plastry.
2013-03-10 16:26:15 - Karolina: Schronisko znów czynne! :) - stan na 17.09.2012r. Co prawda prowadzą
je nie prywatni właściciele, a lokalny odpowiednik naszej straży miejskiej, jednak na drzwiach schroniska
zamieszczona jest kartka z kontaktem do nich, przyjeżdząją szybko. Za opłatą ok. 5eur udostępniają
miejsce w schronisku i przybijają pieczątkę do credencialu :) W schronisku znajduje się kuchnia (z dużą
kuchenką elektryczną), dwie łazienki, suszarnia, pokój dzienny z jadalnią i przestronna sypialnia na ok. 20
miejsc. Ogólny stan oceniam na b. dobry :)
2011-04-15 20:42:19 - Krzysztof: Schronisko zamknięte do odwołania z powodu dewastacji i kradzieży.

Fene
Do Cabanas: 6.3 km | Do Santiago de Compostela: 93.3 km

Możliwość
noclegu:
Pension
A
Cepa
(C.
tel. 981-34-13-52, www.pensionresidenciaacepa.com).

Hortela

16,

8

miejsc,

Cabanas
Do Pontedeume: 4 km | Do Santiago de Compostela: 87 km

2018-05-27 14:26:38 - Edyta i Zbyszek: Piękny widok na zatokę i Pontedume. Warto przystanąć na
chwilę. W końcu do celu już blisko i do tego z górki. :-)
2016-11-06 14:42:44 - TMZ: Idziesz, patrzysz i co:)? Co zobaczylaś
2016-11-06 14:42:39 - TMZ: Idziesz, patrzysz i co:)? Co zobaczylaś
2014-06-03 16:42:16 - asiulka: wlasnie dzis stalam na tej drodze tyle lat czekalam az tu nagle
nieswwiadomie ide i patrze :)

Pontedeume
Do Miño: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 83 km

2018-05-27 14:24:40 - Edyta i Zbyszek: Ponieważ nasza podróż na start trwała ponad dobę (wyjazd o
5:00 z Kielc w poniedziałek, a w Ferrol byliśmy po 8:00 we wtorek) i potem przeszliśmy od pierwszego
znaku w Ferrol do Pontedume (według przewodnika John'a Brierley'a ponad 32 kilometry), wybraliśmy
nocleg w Pension Casa Apilladeira przy Rua Pescaderia. Droższy, ale w cenie śniadanie w Bar Fubolin.
Bardzo miły właściciel. Zadbał nawet o to, żeby w malutkim pokoju z łazienką leżała aktualna polska prasa.
:-D Miasto jest piękne i warto znaleźć czas na zwiedzanie historycznego centrum i nadbrzeża.
2018-04-28 22:42:24 - Mariusz: Od 2013 roku nic się nie zmieniło: prysznice w łazienkach bez
kabinek/zasłonek więc brodzimy w wodzie nawet idąc siku. Miasto ładne, plaża. Zero kuchni! Nawet wody
nie można zagotować na herbatę. Otwarte od 17 chyba, że zdążysz przybyć przed 14 (dni robocze) albo
otworzą Ci przebywający tam pielgrzymi. Obsługa dojeżdżająca więc na telefon jak co.
2013-09-21 21:09:40 - Barbara: Z Nedy do Pontedeume jest 15 km,raczej na płaskim terenie i
umiarkowanie atrakcyjnie widokowo.Za nocleg,dostepny od godziny 19:30 na telefon,płaciłam 2 tygodnie
temu 5 euro.Warunki nieco spartańskie,ale można się wyspać i miasto warte zobaczenia.
2013-08-29 13:58:09 - Magda: Albergue: Stała stawka 6 euro. Albergue zaraz po przejściu przez most na
rzece Eume po prawej stronie, w kamiennym budynku. Samo albergue ok, ale nie ma zadnej kuchi i łazienki
dość straszne, woda po kostki, dwie (jednoosobowe). Miasto bardzo ciekawe, więc warto zostać.
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Miño
Wys.: 32 m.n.p.m. | Do Viñas/Paderne: 7.4 km | Do Santiago de Compostela: 77.5 km

2017-08-14 21:04:27 - MartiMoni: Neda-Mino 28 km. 20 miejsc, kuchnia, troche naczyn, 2 garnki. Jeżeli
ktos chce sie tu zatrzymac, to kierowac sie znakami na informacje turystyczna, gdzie dadza mapke jak
dojsc do albergi. Gdyby informacja byla zamknieta, to na jej wysokosci nalezy odszukac pojawiajace sie
nagle strzalki na alberge, przejsc nad torami kolejowymi i na prawo. W miescie wszystkie rodzaje marketow
jakie sa w Hiszpanii i 5 min do plazy :)
2014-08-11 15:26:57 - MIchał: Ten odcinek ma rówież 38km.
2013-09-21 21:12:32 - Barbara: Mino jest sporym miastem i można zjeść ciepły posiłek \"dla
pielgrzymów\" za ok. 8 euro. W mieście trochę gubi się szlak,ale mieszkańcy są b.życzliwi i zawsze wskażą
drogę,choćby na migi.
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Etap 2
Miño - Bruma (Mesía) (29.4 km)

Viñas/Paderne
Wys.: 162 m.n.p.m. | Do Betanzos: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 70.1 km

Betanzos
Do Abegondo: 11.4 km | Do Santiago de Compostela: 67.2 km

2018-05-27 14:40:08 - Edyta i Zbyszek: Większość pereginos nie śpi w Mino, tylko w Pontedume i
potem idą do Betanzos (według przewodnika John'a Brierley'a 20,7 km). Alberga w tym mieście jest
wspaniała! 35 Miejsc, kuchnia, jadalnia, duże łazienki - odrębne dla pań i panów. Pralka i suszarka (pranie 3
euro, suszenie 1,5 euro). Można też zrobić pranie ręczne - jest miejsce na suszenie. Miasto jest wspaniałe!
Zarówno główny plac (Praza de Galicia) z kościołem Parroquia de Santiago (otwarty wieczorem, po 18:00 weźcie sello! Piękna figura św. Jakuba - pielgrzyma) i średniowieczną zabudową z kościołami Santa Maria i
San Francisko (warto obejrzeć ołtarz - otwarte do wieczora, ale i po zamknięciu świątyni można liczyć na
sello w zakrystii). W mieście można dobrze zjeść - od menu peregrino (12 euro), po grilowaną ośmiornicę
(pulpo).
2013-09-21 21:17:02 - Barbara: Szliśmy z Pontedeume do Betanzos - 18 km,teren mocno
górzysty.Zgadzam się z poprzedniczką-albergue naprawdę godne polecenia,koszt 2 tygodnie temu 6 euro.
nastepny etap do Brumy to 28 km,dużo gór,nie ma możliwości kupienia czegokolwiek poza ciepłym
pisiłkiem w Abegondo
2013-08-29 13:53:09 - Magda: sierpień 2103. Albergue: w Betanzos jest nowootwarte, najwspanialsze
albergue jakie widziałam gdziekolwiek (czyli na wszelakich drogach północnych). Otwarte od 13.00. Jak
wszystkie albergue municypalne w Galicji kosztuje 6 euro. Urządzone jest w odremontowanej zabytkowej
siedemnasto lub osiemnastowiecznej kamienicy, ma przy tym nowoczesny i prosty wystrój - i
najfantastyczniejsze łazienki na świecie. szczególnie po doświadczeniach z łazienkami w Pontedeume.

Abegondo
Wys.: 171 m.n.p.m. | Do Bruma (Mesía): 7.7 km | Do Santiago de Compostela: 55.8 km

2013-09-21 21:21:24 - Barbara: Przy drodze w Abegondo jest restauracja Casa Julia.Właścicielka mówi
tylko po hiszpańsku,ale zawsze jakoś można się dogadać.Maja kilka dań do wybory,pszepysznych(!),za 8
euro.Warto skorzystać,bo następny posiłek jest możliwy w Brumie-w formie cateringu na zamówienie.

Bruma (Mesía)
Wys.: 411 m.n.p.m. | Do Ordes: 12.8 km | Do Santiago de Compostela: 48.1 km

2018-05-27 14:52:42 - Edyta i Zbyszek: Fajna alberga. :-) Kuchnia i sale noclegowe (22 miejsca) w
jednym budynku, a łazienki w drugim. :-) Na dziedzińcu sznurki do suszenia, pralka i suszarka, automat do
napojów - zardzewiały, ale działa i miejsce do prania ręcznego oraz stojak na buty. Co ważne, tak samo, jak
w Betanzos w cenie noclegu (6 euro) jest jednorazowa poszewka na poduszkę i prześcieradło (fizelina). To
dzień na odpoczynek, bo w Brumie nie ma co zwiedzać. Można tuż obok albergi wyłożyć się na trawie nad
strumykiem. Świetne jedzenie w Casa Grana - menu peregrino (sopa galego, drugie danie, butelka białego
wina, deser i kawa - 10 euro), śniadania serwują od 7:00. My wychodziliśmy wcześniej, więc nie znamy
składu, ale oberżę możemy polecić na podstawie obiadu. Standardowo desayuno peregrino (śniadanie dla
pielgrzyma) to tosty z dżemem i kawa i/lub sok. Uwaga jeśli nie chcemy zbaczać z Camino, to ostatni sklep
mieliśmy w Betanzos, a kolejny będzie w Sigueiro. Tak, tak - dwa dni bez sklepu. Tubylcy „prenumerują”
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chleb. Widzieliśmy specjalną skrzynkę pocztową z napisem „el pan”, :-D Można wyżywić się w barach, ale
jak chcemy mieć własny prowiant i nie schodzić z Camino, to zakupy musimy zrobić w Betanzos na dwa dni.
2018-04-28 22:35:07 - Mariusz: Hospital de Bruma. Miły nocleg, ciepło, można wysuszyć ubrania/buty
nad grzejnikami. Brak sklepów w okolicy. Pobliski bar serwuje menu dnia.
2017-08-18 14:11:23 - MartiMoni: Mino-Bruma 36.5 km. Na miejscu mikrofala, kuchenka. Bylysmy po
godzinie 15 i nie bylo juz miejsc, ale jak zbierze się min. 6 osob to otwieraja sale gimnastyczna 2.5 km dalej
i mozna spac na materacach, sa tez prysznice, ale z zimna woda :) Niedaleko hali sa tez bary, market
Conviran i zrodelko
2014-08-11 15:30:53 - MIchał: Tutaj na tym etapie trzecim 24,13km (odległości wg Hiszpańskich
przewodników i sprawdzone w lipcu tego roku)
2013-09-21 21:33:10 - Barbara: I ciąg dalszy. Z Brumy do Sigueiro jest 28 km, znowu droga
górzysta,praktycznie niezamieszkała.W odległości ok.8 km od Brumy jest Cafe bar NOVO,czynny od
wczesnych godziń rannych,gdzie można wypić kawę i sie posilić.Potem pustka do Oroso,ale pięknie!
2013-09-21 21:27:30 - Barabar: z Betanzos do Brumy(Mesii)jest 28 km,droga górzysta,czasami spotyka
się pojedyncze domy,gdzie mozna dostać wodę.Za to albergue w Betanzos jest przesymparyczna,kolacja na
zamówienie za 10 euro.W pobliżu kościółek,gdzie np.w soboty odprawiana jest msza o godzinie 21naprawdę niezapomniane przeżycie,taka prwadziwa wspólnota.
2013-08-29 13:50:07 - Magda: Albergue: bardzo dobre albergue municypalne w Mesii, czynne od 13.00.
Po długim i ciężkim odcinku z Betanzos, na którym nie ma gdzie kupić cokolwiek do jedzenia, ani tez
zaczerpnąc wody pewwien niepokój budzi, że w pobliżu albergue nie ma sklepu ani knajpy. Zamawia się
catering - troche bije po kieszeni, ale jest luksus. W albergue jest za to automat z napojami i bardzo miły
hospitalero, starszy pan, który przeszedl wszystkie drogi św. Jakuba.
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Etap 3
Bruma (Mesía) - Sigüeiro (29.1 km)

Ordes
Wys.: 290 m.n.p.m. | Do Sigüeiro: 16.3 km | Do Santiago de Compostela: 35.3 km

Sigüeiro
Do Santiago de Compostela: 19 km | Do Santiago de Compostela: 19 km

2018-05-27 15:02:03 - Edyta i Zbyszek: Według przewodnika John'a Brierley'a z Brumy do Sigueiro
mamy 25,2 km. Niektórzy decydują się na ciągły przemarsz do Santiago de Compostela (42,4 kilometra) co
w upalny dzień może być trudne. W Sigueiro nocowaliśmy w prywatnej Albergue Camino Real. Nocleg na
sali zbiorowej 15 euro. W pokoju dwuosobowym 20 euro (atut - bezpłatny dostęp do pralki. Wspólny
livingroom, kuchnia i łazienka - na trzy pokoje). W cenie noclegu śniadanie - do samodzielnego wykonania.
:-) Albergue prowadzą Pepe i Alicja. Pepe włada czterema językami (ale nie polskim ;-) ). Sigueiro to
nowoczesne, przemysłowe miasto. Niespecjalnie jest co zwiedzać. Jedzenie, nawet w barach obleganych
przez mieszkańców, takie sobie. Za to po drodze świetny sklep warzywny - pyszne mandarynki,
pomarańcze i duży wybór chleba (kupiliśmy ciabatę - jeszcze po trzech dniach była smaczna), a białe wino
„de la casa” 1,65 euro.
2017-08-18 14:16:21 - MartiMoni: Bruma-Sigueiro 27 km. Publicznej albergi dalej brak, najtansza opcja
to prywatne alberge ze sniadaniem za 13€, jak sie poprosi to hospitalero w Brumie to da wizytowke i można
zarezerwowac. Duze miasteczko, sa supermarkety i bary
2014-08-11 15:34:19 - MIchał: Ostatni etap to 16,74km. Razem całoś drogi to 118,39km. Choć gdyby nie
te nieprawidłowe odległości na tej stronie nie mielibyśmy tylu przygód :) Nam to zajęło 4 dni i ranek piąty
dojście do Santiago jakieś 7 km po noclegu na dziko. Jakieś pytania piszcie jmick@wp.pl
2013-09-21 21:40:57 - Barbara: Z Sigueiro do Santiago jest 18 k,droga dość łatwa.Wchodząc do
miasta,widzi się wieże Bazyliki-i o to chodzi.A potem już jest wszystko łatwe.
2013-09-21 21:38:13 - Barbara: No tak,w zasadzie to nie Sigueiro,ale Orosdo-spore miasto,niezbyt
ciekawe,z hostelem Miras póki co,dość drogim(0k.17 euro na osobę),ale mozna sie wyspać.
2013-08-29 13:45:45 - Magda: Sierpień 2013. Albergue: nareszcie podjęto decyzję o budowie albergue
na działce przy wejściu do miasta, niedaleko basenu. Na razie zostaje Hostal Miras - albo - to duzo lepsze
rozwiązanie - nalezy prosić o namiary na kwatery hospitalera w albergue w Brumie (Mesii), czyli w miejscu
poprzedniego noclegu. W sierpniu, w kazdym przypadku, konieczna telefoniczna rezerwacja wcześniej.
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Etap 4
Sigüeiro - Santiago de Compostela (19 km)

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
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reguły na Mszy Św. dla pielgrzymów o godzinie 12:00 (lub 18:00).
Od strony placu Plaza de Quintana znajduję się Drzwi Święte - otwierane w Roku Świętym.
Zwiedzanie katedry może być dość uciążliwe ze względu na liczne pielgrzymki i wycieczki, zatem warto
przybyć tu we wczesnych godzinach porannych (ok. 9).
Compostela: Osoby, które dotarły do Santiago pieszo, rowerem lub konno i pokonały odpowiednią ilość
kilometrów mogą ubiegać się o stosowne potwierdzenie odbycia pielgrzymki - tzw. Compostele - w biurze
pielgrzyma na pierwszym piętrze na Rua do Vilar 1 (zaraz przy katedrze). Biuro jest otwarte od 9:00 do
21:00. Zbierane są informacje do statystyk o celu pielgrzymki (religijny, turystyczny, etc.). Otrzymany
dokument można zalaminować (plastificado) lub włożyć w specjalną tubę - ok. 1€ w wielu sklepach.
Istnieje możliwość otrzymania darmowego posiłku w Hotelu de los Reyes Catolicos. Jest to kontynuacja
tradycji opieki nad pielgrzymami, gdyż hotel pełnił kiedyś funkcję szpitala dla pielgrzymów. Posiłek ten jest
dużo skromniejszy od tych serwowanych gościom hotelowym. Maksymalna licza pielgrzymów którzy mogą
otrzymać posiłek danego dnia to 10, a godziny wydawania posiłków to: 9, 12 i 19. Pracownicy hotelu
poproszą o Compostele. Wejście jest od strony garaży (w dół wzniesienia), za ochroną, tylnymi
drzwiami. Trzeba iść wzdłuż hotelu uliczką od katedry w dół i po prawej stronie należy wejść w otwartą
bramę, wewnątrz której znajduje się kareta. Tam proponuję przyjść przynajmniej! 45 min przed czasem (tzn
przed 9, przed 12 i przed 19). Śniadanie... porażka, więc można sobie darować... bułeczki, jakieś tłuste
paluchy i kawa z mlekiem. Lunch... REWELACJA... przez całe 23 dni drogi z Irun, ani przez kolejne dni
spędzone w Portugalii nie najadłem się tak jak na tym obiedzie... więc baardzo polecam... Kolacja też
niczego sobie. Do obiadu i kolacji peregrinos dostają 2-3 butelki wina, trzeba tylko wybrać sobie jakie
chcemy. (Piotr Rzeszów, 2013-06-25). W Hotel des Reis Catolicos darmowe posiłki dla pielgrzymów (trzeba
mieć Compostelę albo jej kopię) są o 9, 12 i 19. Obsługują 10 pierwszych osób. Zbiórka w garażu (od
głównego wejścia do Hotelu trzeba skierować się w lewo, w dół). (Antoni, 2011-03-27). Po moim 5 tym
Camino zafundowałem sobie hotel Reyes Catolicos. Podobno jest to najstarszy hotel na świecie
wybudowany w takim przeznaczeniu. Ufundowany był dla pielgrzymów docierających do SdC i od tego
czasu ma takie przeznaczenie. Fakt, nie jest tani /120euro/ ale klimat w nim jest iście średniowieczny.
Polecam ten Parador. (andrzej, 2010-06-09).
Dla wszystkich BARDZO GŁODNYCH po trudach pielgrzymowania polecam restaurację "Casa Manolo" na
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
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Brierley'a ostatnie miejsce na pieczątkę, to Cafe Poligono. Nie byliśmy tam, ale dalej są jeszcze dwie
kawiarnie. W samym Santiago de Compostela menu peregino w pobliżu katedry 15 euro (18,5 jeśli nie
wzięliśmy ze sobą credencialu), a w bocznych uliczkach można kupić menu dnia za 10 euro (zupa, drugie
danie, deser i butelka wina). Nocowaliśmy w Hospoderia Talera - sympatyczne miejsce w hałaśliwym i
pięknym centrum starego miasta. :-) Na Camino Ingles znajdziemy dużo miejsc na odpoczynek w drodze miejsca piknikowe, miejsca odpoczynku dla pielgrzymów pochodzące nieraz z XIX wieku z dostępem do
wody (uwaga - nie zawsze pitnej - zwracajmy uwagę na napisy „agua non potable”) To piękna droga przez
zieloną Galicję. Najwyższe wzniesienie na trasie to A Malata - 460 m n.p.m., leżąca tuż przed Brumą. My
mieliśmy świetną pogodę - mżawka tylko przez jeden dzień. John Brierley radzi jednak „pack a poncho”.
Buen Camino! :-)
2017-11-19 20:32:10 - Dominika: Wszystkie albergue powyżej 10E i każda pozwala zostać na kilka dni.
Trzeba się jednak liczyć z tym, że jeśli przyjdziemy po 14 ciężko będzie znaleźć wolne miejsce w centrum
miasta. Polecam szczególnie Seminario Menor - 13E, sklepik, ciepłe posiłki, kuchnia i bardzo duża stołówka idealna do posiłków ze swoją "rodzinką" ;) i jest to idealne miejsce na podziwianie zachodu słońca z
widokiem na katedrę. Nawet jak się tam nie zatrzymujecie to koniecznie idźcie do tego parku właśnie na
jego podziwianie. Jeśli chodzi o biuro pielgrzyma - trzeba zejść uliczką w dół, skręcić w pierwszą uliczkę w
lewo i iść do końca. Otwarte już od 8. I zmieniły się zasady darmowego posiłku - otrzymuje go 10
pierwszych osób, które zjawią się właśnie w biurze pielgrzyma - razem z compostelą dostają specjalny
kupon. Warto też zaznaczyć, że w sezonie bardzo często (zawsze?) jest wiele osób - grup, którzy płacą za
odpalenie butafumerio. Dlatego wcale nie trzeba czekać do piątku - wystarczy iść na jakąkolwiek mszę na
12.
2016-10-12 16:14:22 - Beata: Na uroczystą Mszę św. dla pielgrzymów w Katedrze, na której uruchamiane
jest zawsze Wielkie Kadzidło piątki o 18.30 trzeba przyjść minimum 45 min wcześniej bo potem nie
wpuszczają do Katedry gdy wszystkie miejsca siedzące zostaną zajęte
2016-10-12 16:09:04 - Beata: Msza św. w piątki o 18.30
2016-05-09 20:47:32 - Arek: Albergue La Credencial,ul.Fonte dos concheiros13.www.lacredencial,na
szlaku francuskim.Nowo otwarta 1.3 km do katedry,10E,kuchnia pełne wyposażenie
zenie,pralka,suszarka,komputer,drukarka,bardzo czysto,bardzo mili gospodarze.W promieniu 300m dwa
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 :)
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"chodzą słuchy", że jest we wtorki i piątki lub za opłatą 250 E.
2014-06-23 11:03:00 - Damian i Iga: Zbiórka na darmowe posiłki odbywa się w garażu w którym stoi
żółty powóz. Jesteśmy prowadzeni do kuchni gdzie dostajemy swoją porcję i idziemy jeść do pokoju
pielgrzymów : )
2013-12-14 09:27:29 - Bolesław: Ważne! Koniecznie odwiedzcie targowisko miejskie! Stoiska z owocami
morza robią niesamowite wrażenie, podobnie jak sprawność sprzedawców. Dla odważnych - pulpo
y(ośmiornica), bzpośrednio z garkuchni na placku przed wejściem do hal targowych.
2013-12-14 09:27:27 - Bolesław: Ważne! Koniecznie odwiedzcie targowisko miejskie! Stoiska z owocami
morza robią niesamowite wrażenie, podobnie jak sprawność sprzedawców. Dla odważnych - pulpo
y(ośmiornica), bzpośrednio z garkuchni na placku przed wejściem do hal targowych.
2013-12-04 16:45:23 - tommaszi: W przewodnikach trzeba będzie nanieść zmianę o miejscu "zbiórki" dla
pielgrzymów oczekujących na darmowy posiłek w Hotel Reyes Catolicos. W tym roku miejscee to zostało
przeniesione niec bliżej plaza Obradorio (ok. 5-7 m). Charakterystycznym znakiem jest czarny powóz konny
z żółtymi kołami. W tym roku zdarzyło mnie się korzystać z dobrodziejstwa darmowych posiłków. Jeden z
panów wydających voucher nawet nie wołał od zgromadzonych pokazania composteli. Jak go spytałem
dlaczego nie chce tego dokumentu, to powiedział, że wszyscy wyglądacie na pielgrzymów.
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Lista miast
Miasto

Odl. Do celu
(km) (km)

Ferrol

101.5

Narón/Xubias

2.3

99.2

Neda

3.1

96.1

Fene

2.8

93.3

Cabanas

6.3

87

4

83

Miño

5.5

77.5

Viñas/Paderne

7.4

70.1

Betanzos

2.9

67.2

Abegondo

11.4

55.8

7.7

48.1

Ordes

12.8

35.3

Sigüeiro

16.3

19

19

0

Pontedeume

Bruma (Mesía)

Santiago de
Compostela
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¡Buen Camino!
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