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Wprowadzenie

Czeka nas długa i trudna droga. Jak się do niej przygotować, 
opisaliśmy w Poradniku Pielgrzyma. W przewodniku przedsta-
wiamy natomiast jedynie informacje praktyczne, których zna-
jomość wydaje się nam niezbędna na pielgrzymim szlaku. Nie 
chcemy, by przewodnik był obszerny i pełen treści, z których nie 
każdy skorzysta lub które można znaleźć gdzie indziej. Stąd brak 
tu wprowadzenia modlitewnego i zachęty do pogłębionej reflek-
sji, która przecież jest sprawą bardzo osobistą. Chcemy, by nasz 
przewodnik był możliwie najlżejszy – taki „do kieszeni” lub co 
najwyżej do plecaka. Dlatego też zalecamy nie brać z sobą Porad-
nika. To będzie zbędny ciężar, szczególnie że przeczytaliście go 
na pewno kilka razy, chcąc się dobrze przygotować. Wydawnic-
two też zdecydowało się na taki karkołomny pomysł, jak wydanie 
dwóch książek w jednej okładce. Ale docenicie to, oszczędzając na 
wadze jakieś 0,5 kilograma. 

Przy okazji – sprawdźmy, ile to jest 0,5 kg x 796 km?
Podzieliliśmy drogę na 30 etapów, ale proszę wziąć pod 

uwagę, że Camino w trzydzieści dni to przedsięwzięcie dla wy-
trwałych piechurów. Dlatego, mając na uwadze  kondycję fizycz-
ną przeciętnego pielgrzyma, przygotowaliśmy przewodnik tak, 
aby można się było zatrzymać w dowolnym miejscu i dostoso-
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Przewodnik pielgrzyma

wać dzienne etapy do własnych możliwości. Mapka przedstawia 
szkicowo szlak, którym będziemy podążać. W kilku przypadkach 
możliwy jest wybór dwóch dróg. Dla tych, którzy chcą skorzystać 
z alternatywy, zaznaczyliśmy ją szarym kolorem na mapach. Po-
dajemy w kilku miejscach odległości między miejscowościami lub 
ważnymi miejscami – to ważna informacja, niech się powtarza. 
Zwracajcie, proszę,  uwagę na odległości łącznie z przedstawia-
nym obok schematem wysokościowym. Inaczej się przechodzi  
5 km po płaskim terenie, a inaczej idąc ostro w górę lub w dół.

Przedstawiamy też krótkie informacje o miejscowościach,  
a w przypadku miast schematyczne plany pokazujące, którędy 
prowadzi szlak i gdzie są albergi. Prosimy pamiętać, że najczęściej 
albergi są wzdłuż szlaku, ale czasami żółte strzałki kierują nas 
także w bok, tylko do konkretnej albergi. W większości przypad-
ków pielgrzymi zatrzymują się w pierwszej alberdze po wejściu 
do miejscowości. Można i tak, ale często jest ona przepełniona 
i pobyt w niej będzie mało komfortowy (ale słowa „komfort” na 
Camino rzadko będziemy używać). Nieco dalej mogą być znacz-
nie lepsze warunki do noclegu i dlatego trzeba zwracać uwagę 
na informacje, ile alberg jest w miejscowości i gdzie one są. Bary  
i sklepy można znaleźć bez trudu, stąd w przewodniku tylko in-
formacje, że są one w danej miejscowości. 

Ważne, by pamiętać, że Camino „żyje”. Zmiany następują 
ciągle. Raczej przybywa alberg i hostali, ale może się zdarzyć, że 
coś zniknie. To samo dotyczy barów i sklepów. Raczej będzie ich 
więcej, ale na sto procent nic nie może być pewne.
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LEGENDA DO MAP I PLANÓW

alberga
schronisko
hotel, hostel
restauracja, bar, kawiarnia
sklep
źródło, woda pitna
szpital, punkt pomocy medycznej
katedra
kościół
kaplica, klasztor
krzyż, figura
wiatrak
ruina
Camino proponowane w przewodniku
Camino alternatywne
początek i koniec etapu
miejscowości na trasie
inne miejscowości
droga lokalna
droga główna
autostrada
szczyt, góra, wzniesienie
rzeka
kolej
granica państwa
granica regionu
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Etap 1
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ETAP 1

St.-Jean-Pied-de-Port 
 Roncesvalles  27 km (22 km)

Etap długi i przez góry. Zaraz po wyjściu z St.-Jean poczu-
jemy, że nabieramy wysokości.  Wspinamy się od 170 m n.p.m. do 
1450 m n.p.m.  Co dopiero wstaliśmy od biurka, niewytrenowani, 
zmęczeni po podróży. Z drugiej strony pcha nas entuzjazm i nie-
cierpliwość. Dlatego – ostrożnie. 

Do wyboru są dwa szlaki. Trudniejszy przez Pireneje, prze-
chodzący przez wyższe szczyty i przełęcze, dodatkowo dłuższy  
o 5 km (w części pokrywa się z „drogą Napoleona”). Drugi łatwy, 
dolinami, głównie wzdłuż drogi łączącej w tym miejscu Francję  
z Hiszpanią. Kto wybierze ten trudniejszy, zacznie naprawdę pięk-
nie, ale i ostro, więc decyzję wypada spokojnie przemyśleć. Szcze-
gólnie biorąc pod uwagę warunki pogodowe. Jesteśmy w ciepłych 
krajach, ale nie w ciepłym miejscu. W 2002 roku w burzy śnieżnej 
(w maju) zginęło dwóch pielgrzymów. Z drugiej strony piękna po-
goda też niczego nie gwarantuje – w 2006 roku w pożarze śmierć 
poniosło pięciu pielgrzymów. Kierujmy się więc rozsądkiem przy 
wyborze drogi. Warunki pogodowe można sprawdzić przed wyj-
ściem w biurze pielgrzyma w St.-Jean-Pied-de-Port. 

Saint-Jean-Pied-de-Port – Santiago de Compostella – 
798 km

W miasteczku jest przynajmniej 7 alberg (większość pry-
watnych i położonych przy Rue de Citadelle), kilka hoteli, dużo 

Saint-Jean-Pied-de-Port  à  Roncesvalles
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Etap 1

restauracji, barów i sklepów i oczywiście Pilgrim Office, gdzie się 
pojawiamy, aby otrzymać credencial. Miasteczko żyje z pielgrzy-
mów i, jeśli w albergach nie będzie miejsca, łatwo znajdziemy 
kwatery prywatne – czasem bardzo prymitywne. Bardzo sym-
patycznie, choć drogo, ale jak mamy czas i pieniądze, to warto 
spróbować kuchni francuskiej tej strony Pirenejów. W zależności 
od tego, kiedy dotrzemy, albo zostajemy na noc, albo w drogę. 
Pierwszy raz usłyszymy – Buen Camino!

Wariant A

St.-Jean-Pied-de-Port > Huntto – ok. 6 km
Wychodzimy z miasta przez Rue d’Espagne, wkrótce zo-

baczymy szyld Chemin de St. Jacques – jesteśmy na Camino. Po 
przejściu ok. 3 km z lewej strony dołączy szlak starszej drogi do 
Santiago de Compostela. Idziemy dalej drogą i nie schodzimy na 
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Saint-Jean-Pied-de-Port  à  Roncesvalles

boczne ścieżki. Do Huntto i wody zostało nam jeszcze 2 km. 
W Huntto znajduje się małe, na 20 osób, schronisko. Jest miejsce 
na odpoczynek, oferują również wyżywienie. Za wcześnie jednak 
na pozostanie, chyba że wyszliśmy po południu, aby następnego 
dnia mieć krótszą trasę do pokonania. Ale to tylko w teorii. Schro-
nisko jest zwykle oblężone przez turystów i kto chce wybrać  taki 
wariant lepiej niech upewni się, czy jest miejsce (tel. 559 371 117).

Droga biegnie przez tereny lesiste, które przechodzą potem 
w otwartą przestrzeń wzgórz i wrzosowisk. Bardzo ładny począ-
tek drogi, wart uwiecznienia na zdjęciach.

Huntto > Orisson – trochę więcej niż 3 km 
Poczujemy, że idziemy do góry – 350 m różnicy wysokości. 

Można się zatrzymać w schronisku, też 20 łóżek i też lepiej re-
zerwować (tel. 559 491 303). Nie ma kuchni, ale jest bar, a wła-
ściwie miła restauracja z dobrym jedzeniem. To ostatnia okazja 
do skosztowania francuskiej kuchni, za 9 km znajdziemy się już 
w Hiszpanii, granica przebiega przez Col de Bentartea. Następne 
ujęcie wody za 8 km przy źródle Rolanda.

Orisson > Roncesvalles – ok. 18 km 
Teraz już nie ma możliwości noclegu. Przejdziemy przez 

szczyt – Pic D’Orisson – 1100 m n.p.m. (za 4 km) i dwie przełęcze: 
Col de Bentartea – 1340 m n.p.m. (kolejne 5 km) i Col de Lepoeder – 
1450 m n.p.m. (i jeszcze 5 km). 

Z Col de Lepoeder przy dobrej pogodzie będziemy mogli zo-
baczyć klasztor w Roncesvalles, zostało nam jeszcze 4 km. Ale 
zejście jest bardzo strome i trudne. Można wybrać alternatywne 
obejście tego zejścia. Jeżeli są złe warunki pogodowe, szczególnie 
gdy jest mokro i ślisko, gdy jesteśmy zmęczeni lub robi się ciemno, 
mamy na prawo oznaczony alternatywny szlak. Jest nieco dłuż-
szy, ale łatwiejszy i bezpieczniejszy. Trzeba zejść asfaltową drogą  
w prawo (jest tylko jedna) do Ibañety (ok. 4 km) i później dalej 
drogą (ok. 1,5 km) do Roncesvalles.

Roncesvalles – piękny początek pielgrzymki, wszyscy będą 
razem. Duża alberga na ok. 120 łóżek w jednym pomieszczeniu. 
Niezapomniana noc. Tu poznanych pielgrzymów będziemy póź-
niej spotykać na Camino. Jak mamy jeszcze siły, to czas na pierw-
sze znajomości. Jest mała kuchnia i jadalnia. Ale lepiej nie nosić 
jedzenia przez Pireneje (ciężar). Hostalero przyjmuje w godz. 
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10.00-13.30 i 16.00-19.00. Później może być problem, ale raczej 
do 22.00 znajdziemy kogoś z obsługi.

Są jeszcze dwa hotele, ale szkoda pieniędzy, szczególnie na 
początku. Jest także po drugiej stronie drogi restauracja z menu 
peregrino. I kościół, a w nim codziennie o 20.00 odbywa się msza, 
możemy podziękować za pierwszy dzień na Camino.

Wariant B 

St.-Jean-Pied-de-Port > Arneguy – ok. 8 km
Zaczynamy tym samym szlakiem, ale wkrótce skręcamy  

w prawo (za szkołą). Dojdziemy do głównej drogi do Pampelu-
ny. Możemy też zacząć z centrum, idąc wzdłuż tej głównej drogi. 
Szlak jest wytyczony po prawym brzegu rzeki. W Arneguy jest 
kilka hoteli i restauracji. Raczej nie warto stawać, choć 8 km już 
za nami.

Arneguy > Valcarlos – ok. 4 km
Dalej idziemy w miarę po równym. Możliwe są dwie drogi, 

z prawej i lewej strony strumienia. Obie to tylko 4 km, ale uwaga 
na samochody. W miasteczku alberga, hostal i hotele. Można się 
zatrzymać, jeżeli jest późno lub zła pogoda.

Valcarlos > Ibañeta – ok. 8 km
Najpierw idziemy wzdłuż drogi, później pojawia się możli-

wość wyboru i możemy przejść na lewą stronę rzeki lub iść dalej 
wzdłuż drogi. Szlak i tak wkrótce oddala się od drogi i do Ibañety 
idziemy już z jej lewej strony, dłużej w lesie.

Ibañeta > Roncesvalles – ok. 2 km
Do Ibañety schodzi z lewej strony droga z Col de Lepoeder 

i przyłącza się łatwiejsze zejście z tego szczytu. Po połączeniu  
w jeden szlak do Roncesvalles pozostanie jeszcze 1,5 km łatwej 
drogi, w sam raz do zaczerpnięcia głębokiego oddechu.

Z Roncesvalles do Santiago de Compostela mamy 771 km 
pieszo. Drogą dla samochodów jest 790 km i przy takiej tablicy 
zapewne zrobimy sobie zdjęcie.

Huntto  – 1 schronisko z w yży wieniem  792 km
Orisson  – 1 schronisko, restauracja  789 km
Roncesvalles  – 1 alberga, hotel,  restauracja    771 km

Etap 1
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