St Jean pied de port — Roncesvalles
Pelos portos de Cize
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Itinerário: GR65, e depois no passo (col) de Bentarte (Espanha), GR12 à DIREITA pelos passos de Lepoeder
e Ibañeta
Desníveis: Positivo : 1240 mt _ Negativo : 469 mt.
Duração média da etapa : 7h a 7h30 (sem as paragens).
Distância: 24.830 Km (medida GPS)
150 metros depois da porta de Espanha, há uma indicação num muro, em frente: rota de Napoleão e portos de Cize
(marcações GR e Jacobeia - vieira e seta amarela) ou pela direita a via de Valcarlos (marcações verdes e Jacobeia).
Depois de uma primeira subida acentuada o declive suaviza-se consideravelmente durante 3 kms até ao lugar de Erreculus (uma quinta), e começa a subida de Huntto (2), com uma forte inclinação durante 2.800 m. Convém
manter um andamento moderado, sem pressas.
A meio desta subida passa-se pelo albergue Ithurburia (dormida e refeições sob reserva), mais à frente
abandona-se a estrada asfaltada que descreve uma curva para Sul, para seguir em frente subindo pelo caminho de
terra que serpenteia até à mesa de orientação (3), onde se volta à estrada e há também uma fonte.
À esquerda encontra-se o novo refúgio «Kayola» (dormida para 10 pessoas, cozinha, reservas no refúgio de Orisson).
O caminho continua a subir durante umas centenas de metros, depois torna-se quase plano até ao refugio de
Orisson (4), onde se pode comer (1/2 pensão sob reserva, casa de banho pública).
A partir daqui o percurso sobe progressivamente, ignorar os caminhos que partem à direita ou à esquerda para os
abrigos dos pastores, e seguir as marcações de GR vermelhas e brancas ou as indicações de Caminho de Santiago.
Ao quilómetro 11,410 e um pouco afastada do percurso, encontra-se a Virgem de Biakorrri (5), protectora dos
pastores.
O caminho continua a subir progressivamente, com algumas porções planas e mesmo algumas pequenas
descidas até à Cruz Thibault (6), onde se abandona definitivamente o asfalto, saindo à direita (grande sinal
«Roncevaux») por uma pista larga que sobe para a pequena passagem, a oeste do pico Leizar Atheka.
Depois da passagem o trilho é praticamente plano, e passada a fronteira chega-se à fonte de Rolando (7) (último ponto
de água antes de Roncesvales); 200 metros à frente, no passo de Bentarte, a sinalética orienta-nos para a DIREITA
para o GR12, o GRT7 e «Orreaga - Roncesvalles»; o trilho atravessa uma floresta, ondulando ligeiramente, para atingir
o passo de Izandorre (8) (refúgio com telefone de urgência).
A partir da passagem da fronteira vai reparar nos postes de madeira numerados e com a indicação do n° de
emergência 112, a cada 50 metros. Há cobertura espanhola para telemóvel ao pé do poste 38.
Depois do passo, a trilha sobe progressivamente até chegar ao passo de Lepoeder (9), o ponto mais alto deste
percurso; pode-se avistar a Abadia de Roncesvales, lá em baixo no vale. EVITAR descer em frente a pista difícil
pela floresta, é aconselhável seguir à direita pelo GR 12, que acompanha, com alguns atalhos, a antiga estrada
que desce para o porto de Ibañeta (10), onde passa a estrada internacional de Arneguy.
Na capela de Ibañeta descer à esquerda pela floresta para chegar, 1.340 m depois, à Abadia de Roncesvales (11).
Conselhos Importantes
A hora mais indicada para a partida será entre as 7 e as 8 da manhã.
Informe-se sobre as condições meteorológicas da montanha, que estão afixadas no Accueil da Rue de la Citadelle
Respeite as "Regras de Boa Conduta", impressas no verso.
Abastecimentos: Prever:
- Água e comida para a subida.
- O jantar em Roncesvalles; há dois restaurantes ao pé da Abadia (Menu do Peregrino. Reservar)
- Medicamentos / Primeiros Socorros
- Pequenos almoços, há bares que abrem cedo em Burguette (4 Km).
- Horário de abertura do comércio em St. Jean Pied de Port: 8h30 às 12h30 e 15h00 às 19h30.
- As padarias abrem às 7h
Alojamento em Roncesvales
Acolhimento de Peregrinos no Mosteiro das 10 às 22h
Dormida: 10 euros. Não há cozinha.
Dois hotéis junto à abadia. Alojamento possível em Burguette (4 km)
Posto do Turismo de Roncesvales: 00 34 948 76 03 01
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