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Camino Francés
Droga  Francuska  jest  obecnie  najbardziej  popularną  drogą  wiodącą  do  Santiago.  Pojawia  się  tu  najwięcej
pielgrzymów. Pielgrzymkę rozpocząć można w Roncesvalles lub w Saint Jean Pied de Port - na granicy francusko-
hiszpańskiej. Do przebycia jest tu blisko 800km. Droga prowadzi przez kilka prowincji Hiszpanii: Navarra, La Rioja,
Burgos, Palencia, Castilla y Leon, Lugo i A Coruna.

Zapraszamy :)
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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 17
Terradillos de los Templarios - Bercianos del Real Camino
(23.4 km)

Terradillos de los Templarios   
Wys.: 913 m.n.p.m. | Do Moratinos: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 377 km

Refugio: 50 miejsc, łóżka z prześcieradłami i kocami, ciepła woda, brak kuchnii, pokój jadalny, 7€, posiłki
za 7€, śniadanie 3€, sklep spożywczy, w przypadku większej liczby pielgrzymów możliwość zakwaterowania
na poddaszu - 30 miejsc, bez kocy, za 4€.
Nazwa wioski wskazuje na związki z zakonem templariuszy. Legenda głosi, że ostatni książe tempariuszy
pochował tu gęś znoszącą złote jajka. Kościół San Pedro - skromny, ceglany, jednonawowy, gotycki obraz
Chrystusa na krzyżu datowany na XVI w.
Obok prywanego hostalu jest miłe miejsce na odpoczynek. 1.5km za Terradillos znajduje się kolejne miejsce
na przerwę w wędrówce - drewniane ławeczki, stoły, w cieniu topoli rosnących nad strumieniem.
2010-06-30 11:07:56 - marys_: Miłe miejsce, czysto. Panie z baru schroniskowego wykazały dużo empatii
i gotowały mi ryż na mleku, by zaleczyć żołądek po chorobie :)

Moratinos
Mieszk.: 84 | Wys.: 860 m.n.p.m. | Do San Nicolas del Real Camino: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 373.7 km

To małe miasteczko jest ściśle związane z Camino de Santiago. Główna ulica nazywa się Calle Real albo
Calzada Francesa (droga francuska). Kościół Sw. Tomasa - zbudowany z cegły, jednonawowy, z płaskim
sufitem, obniżonym sklepieniem nad prezbiterium. Są tu drewniane ławeczki i fontanna - dobre miejsce na
chwilę odpoczynku.
2011-11-02 20:56:39 - Łukasz: Warto zobaczyć domki wykute we wzgórzu, gdzie ludzie mają mieszkania
w jaskini. W sierpniu 2011 kończyli tu budowę hostalu, w przyszłym roku pewnie zacznie działać.
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San Nicolas del Real Camino  
Wys.: 840 m.n.p.m. | Do Sahagun: 7.4 km | Do Santiago de Compostela: 371.1 km

Refugio: Albergueria Laganares - 20 miejsc.
Miasto to stanowi ostatni etap camino w prowincji Palencja. W XII wieku był tu szpital prowadzony przez
zakonników z zakonu Św. Augustynu częściowo oddany trędowatym. Kościół San Nicolas Obispo - ceglany,
jednonawowy, barokowy ołtarz główny. Obok kościoła znajduje się miejsce na odpoczynek.
2010-11-04 16:06:02 - ks. Radek: Trafiliśmy niby przypadkiem. Alberque prywatne, bardzo przyjemne.
Kościół obok. Kościelny bardzo uczynny, pozwoli odprawić Mszę, załatwi co trzeba. Posiłki w barze, choć my
trafiliśmy na fiestę (święto św. Mikołaja przenieśli na wrzesień :)), więc był grill, wino i muzyka :P

Za San Nicolas opuszczamy Palencję i wkraczamy do kolejnej prowincji Kastylli i Leon - Leon.

Sahagun           
Mieszk.: 3500 | Wys.: 816 m.n.p.m. | Do Calzada del Coto: 5 km | Do Santiago de Compostela: 363.7 km

64 miejsca, Albergue Municipal, przyjemne, przy kościele, figura Św. Jakuba na zewnątrz, zamknięte od
końca października do kwietnia, może być również zamknięte w czasie Fiesty w połowie czerwca, ciepły
prysznic, nie ma kuchnii, tylko mała kuchenka na stole, cena: 3€, otwarte od 16:00, może być gorąco latem,
zamykane o 21:30, możliwość zakupienia credentiali,  darmowy dostęp do internetu; zimą jest tu małe
refugio - 10 miejsc - niedaleko Arco San Benito.
Duży wybór (www.turismocastillayleon.com)
Camping: po drugiej stronie ulicy znajduje sie camping Pedro Ponce - otwarty od kwietnia do września,
przy  kopleksie  sportowym  -  możliwość  darmowego  skorzystania  z  basenu,  czepki  (hiszp.  gorro)
obowiązkowe, przepełniony latem
Dojście do miasta jest trochę zniechęcające. Teraz jest to duże nowoczesne miasteczko, w przeszłości
natomiast było siedzibą największego i najpotężniejszego zakonu benedyktyńskiego w Hiszpanii. Wszystko
co pozostało po tych czasach to olbrzymi łuk nad bramą wjazdową oraz dzwonnica. Znajduje się tu również
kościół  San Lorenzo (XII-XIIIw.,  trzy nawy, ciekawa kwadratowa wieża) oraz kościół  San Tirso (w stylu
mudejar, jest uznawany jako pierwowzór dla wszystkich kościołów budowanych w tym stylu w całej okolicy).
Są też kościoły de la Trinidad (XIII, XVI i XVII w.), San Juan de Sahagun (XVII w.). Na wzniesieniu idąc w góre
od San Tirso jest La Peregrina -  pozostałości  klasztoru i  odnowiona XIII-wieczna kaplica. Za San Tirso
znajduje się też Monasterio Santa Cruz, gdzie siostry zakonne prowadzą ciekawe muzeum sztuki religijnej.
Most Puente de Canto - solidny, rzymski most, zbudowany w 1085 przez Alfonso VI, pięć średniowiecznych
przęseł nad rzeką Cea. Warto również zobaczyć Monasterio de San Pedro de las Duenas - 5km od Sahagun,
założone w 973r., szybko zostało przejęte pod opiekę zakonu benedyktyńskiego, obraz Chrystusa na krzyżu.
2013-09-06 22:37:15 - e.: UWAGA:W Sahagun w albergach są złodzieje.Jednej nocy zostało okradzionych
kilka osób!
2013-09-06 22:37:11 - e.: UWAGA:W Sahagun w albergach są złodzieje.Jednej nocy zostało okradzionych
kilka osób!
2011-11-02 21:04:37 - Łukasz: Nocleg w klasztorze za 4 eur. Internet, dobrze wyposażona kuchnia, duże
stoły do wspólnych posiłków. Pod prysznicem woda \"tylko\" letnio-ciepła. W mieście są supermarkety.
2008-10-13 20:59:42  -  kasiUnia:  Ale łazienki dość niefajne...  Za to dobry kącik kuchenny z dużym
stołem, piecem, lodówką i mikrofalówką.
2008-09-04 06:50:17 - dorota: w albergue nie było nieprzyjemnie, wręcz przeciwnie - przemiła obsługa i
nie widziałam ani pół bezdomnego ;) internet faktycznie darmowy, ale w czasie siesty nie ma do niego
dostępu ;)
 co do campingu to jest przy wyjściu z miasta, ale nie darmowy - za osobę i za namiot płatne oddzielnie, co
wychodziło nam około 7 euro za osobę.
2006-07-25 11:14:05 - jola:  w Sahagun albergue nie jest przyjemne, ze względu na ostrzeżenia przed
złodziejami, nikt nie dba o zgodność zajętych łóżek z ilością pielgrzymów, więc śpią tam też bezdomni
/nocleg 4€/

Za Sahagun rowerzyści powinni udać się dalej drogą N120. Kiedyś bardzo ruchliwa, dziś jest tu
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dużo mniej samochodów - większość porusza się nową drogą N601.

Calzada del Coto    
Mieszk.: 300 | Wys.: 822 m.n.p.m. | Do Bercianos del Real Camino: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 358.7 km

Albergue municipal San Roque:  24 miejsca, cena: donativo, C. Real, tel.  987-78-12-33, całoroczne,
klucze w barze Xanadú, brak kuchni, w pobliżu 2 sklepy

To małe miasto znane w przeszłości pod nazwa Villa Zacarias, nazwane zostało od starej rzymskiej drogi.
Miasto łączy w sobie przeszłość (stare bramy) i teraźniejszość (odnowione domy, nowoczesne murowane
budowle). Zobaczyć można tu Ermita de San Roque i kościół de San Esteban (XVII w., mocna stylizowana
wieża, barokowy ołtarz, kilka ciekawych obrazów).
UWAGA! przy przekraczaniu mostu nad autostradą napotykamy na asfalcie strzałkę na Bercianos, która
sugeruje, że należy przekroczyć most i iść prosto. Jest to MYLNE oznaczenie camino, aby pójść na Bercianos
należy postąpić tak jak mówi ten przewodnik! (2012-10-04)

300 metrów przed Calzada do wyboru są dwie drogi łączące się w Mansilla de las Mulas:

Real Camino frances (opisana poniżej) - droga wiedzie żwirową, szeroką na 2 metry ścieżką, z●

miejscami do postoju co kilka kilometrów, z drzewami rosnącymi wzdłuż całej drogi
(posadzone niedawno, mogą być trochę męczące - ciągną sie kilkanaście kilometrów, do tego
nie specjalnie dają cień, stąd droga trudna w dużym upale, ale również kiedy jest silny wiatr i
deszcz); tą drogą przechodzimy przez następujące miejscowości: -> 5.1km -> Bercianos de
Real Camino -> 7.8km -> El Burgo Ranero -> 12.8km -> Reliegos -> 5.9km -> Mansilla - w
sumie 31.6km.
Calzada de los Peregrinos - droga dla pielgrzymów pragnących bardziej autentycznej●

rzymskiej drogi (droga ta zwana jest również Calzada Romana albo Via Trajana), jest również
trochę spokojniejsza, ale jest przeznaczona tylko dla piechurów, jest trochę bardziej
wymagająca. Na całej trasie jest tylko jedna miejscowość: po 8km Calzadilla de los
Hermanillos (albergue - 16 miejsc, kuchnia, ciepła woda, 2€, pralka/suszarka 3€, 2 bary,
fontanna, sklep, Ermita de Nuestra Senora de los Dolores, kościół de San Bartolome), skąd do
Mansilla de las Mullas są 24 km. Zatem razem droga ta ma 32km. Warto spróbować! Ale
uwaga! Za Calzadillą przez 24km nie ma żadnego schronienia, żadnego cienia, żadnego żródła
wody, jedzenia... Trzeba być przygotowanym!

Wyboru trzeba dokonać z miejscu gdzie nowy most przechodzi nad autostradą. Aby podążyć
Real  Camino nie  przekraczamy mostu,  ale  idziemy wciąż  prosto.  Przechodząc przez  most
wybieramy Calzada de los Peregrinos.

Bercianos del Real Camino      
Wys.: 855 m.n.p.m. | Do El Burgo Ranero: 7.8 km | Do Santiago de Compostela: 353.6 km

Albergue parroquial Casa Rectoral: 58 miejsc, donativo, C. Santa Rita 11, tel. 987-78-40-08, od IV do
XI, wygodne łóżka, grupowy posiłek wieczorny i śniadanie, polecane, bardzo miła atmosfera, wieczorna
modlitwa, materace, kuchnia dostępna tylko dla przygotowania wspólnego posiłku o 20 i śniadania rano. W
pobliżu 2 sklepy, hostal, restauracja Rivero.
Ermita de la Virgen de Parales, La Perala - XII-wieczna pustelnia, kościół del Salvador - XVII w., wieża
zawaliła się w 1998 r., nowy kościół jest w trakcie budowy.

2012-10-09 16:31:22 - Paweł SJ : fantastyczne miejsce. donativo, prowadzone przez wolontariuszy. o
19.30 kolacja z donativo z dnia wcześniejszego. Przygotowujemy o 18.00, Kilka sal, małe łazienki, duża
gościnność, kaplica, salonik - tam znajdują się różności pielgrzymkowe, które można sobie zabrać (buty,
skarpety, ubrania, czapki, lekarstwa), wszystko zadbane, wyprane i uporządkowane. Zostawiłem tam do
czytania książkę \"Hobbit tam i z powrotem\" - polecam, świetna książka na drogę :) Albergue znajduje się
po lewo od wejścia do miasta.
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Etap 18
Bercianos del Real Camino - Mansilla de las Mulas (26.5 km)

El Burgo Ranero        
Mieszk.: 330 | Wys.: 878 m.n.p.m. | Do Reliegos: 12.8 km | Do Santiago de Compostela: 345.8 km

Refugio: 26 miejsc, piętrowe łóżka w czterech salach, kuchnia, ciepły prysznic, pralka, suszarka, donativo,
internet, miła atmosfera.
Hostal, dwa sklepy (jeden naprzeciwko refugio).
Warto zobaczyć ruiny Ermita del  Santo Cristo de la Cera Cruz,  kościół  de San Pedro -  srebrny krzyż
procesyjny, srebrna monstrancja z XIXw. i renesansowy ołtarz z drugiej połowy XVI wieku.
2011-11-02 21:08:53  -  Łukasz:  W albergue \"Domenico Laffi\"  bardzo mili  hospitalieros,  można się
poczuć prawie jak w domu. Zimna lemoniada na powitanie. Donativo. Poza tym jeszcze dwa inne albergue.
2011-03-27 10:22:57 - Antoni: W marcu otwarte tylko jedno albergue, donativo. Zimno! Bar Piedras
Blancas naprzeciwko serwuje świetną zupę rybną.
2009-07-23 14:37:01 - Kamil: Polecam wybranie się wieczorem, około 21 nad Lagunę w miejscowości
podziwiać zachód słońca i \"śpiew żab\" ;)
2008-10-13 21:26:59 - kasiUnia: Są w El Burgo Ranero 4 albergue, ale polecam to opisane powyżej,
prowadzone przez Stowarzyszenie Leon: dwaj starsi hospitalero, bardzo ciepłe przyjęcie, wspólna modlitwa
wieczorna. Jeden z milszych noclegów.

Po  4.5km  między  El  Burgo  Ranero  a  Reliegos  jest  miłe  miejsce  na  postój.  Po  9.8km
przechodzimy przez tory kolejowe -  trzeba szczególnie uważać! Kilometr dalej  znów mamy
zacienione miejsce na odpoczynek (fontanna z wodą, cień wierzb).

Reliegos   
Wys.: 836 m.n.p.m. | Do Mansilla de las Mulas: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 333 km

Refugio: 46 miejsc (100?), kuchnia, prysznic (trzeba pamiętać włączyć grzewanie wody), cena: 3€
Bar Gil na głównym placu - 6€ menu oraz kanapki.
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Trzy  różne  rzymskie  drogi  zbiegały  się  tutaj.  Ceglane  domki  sa  wspaniałym  przykładem miejscowej
architektury. Kościół San Cornelio y San Cipriano - piękna gotycka rzeźba, barokowe rzeźby San Antonio
Abad, San Lazaro ubranego w strój  pielgrzymi, patronów kościoła, oraz Chrystusa. Ruiny kościoła San
Antonio Abad (XVw.).
2011-03-27 10:24:12 - Antoni: W miejscowym barze można kupić chleb. Warto tam zajrzeć z uwagi na
ściany zapisane przez pielgrzymów!
2010-11-04 16:09:37  -  ks. Radek:  Miejsca starczy dla każdego. Spaliśmy na materacach na dole i
dobrze, bo na piętrze musiał być niezły zaduch... ciasno. Kuchnia jest, ale tam tylko opatrywaliśmy nogi :)
2008-09-04 06:52:05 - dorota: 2008: cena 4 euro, menu 8. miejsc więcej niż 50 na pewno, duża kuchnia
2007-06-08 14:38:12 - akpt: Raczej 100 miejsc. Cena w 2006 -- 4euro. Razem z nami nocowało 6 osób.
Dobrze wyposażona, duża kuchnia.

Mansilla de las Mulas          

Mieszk.: 1800 | Wys.: 799 m.n.p.m. | Do Villamoros de Mansilla: 4 km | Do Santiago de Compostela: 327.1 km

Refugio: 46 miejsc (70?), obok mostu, wejście może być od tyłu, łózka w kilku sypialniach, ciepły prysznic,
kuchnia, pralka, bezpieczne miejsce do zostawienia rowerów, patio, otwarte o 12:00, cena: 2€.
Hotel/hostal/restauracja/bar: polecamy www.turismocastillayleon.com
Camping: również tu znajduje się darmowe pole namiotowe (opisane wcześniej chociażby w Villafranca
Montes de Oca); poza tym camping Esla - na prawo za rzeką, oznakowany.
To miasto ma średniowieczne korzenie. Usytuowane jest nad rzeką Esla. Jest to ważny punkt ósmego etapu
camino według Codex Calixtinus. Warto zobaczyć: ruiny murów, bram i pięciu wieżyczek, kościół Santa
Maria (XVIIIw., trzy nawy, XVIII-wieczny barokowy ołtarz trzyczęściowy, z wyraźnie większą częścią górną,
ciekawy zbiór obrazów), kościół San Martin (XIII w., przekształcone w dom kultury, jednonawowy), Convento
de San Agustin (założone w 1500 r., zniszczone w czasie najazdu francuskiego, zachowały się: renesansowy
fronton,  kamienna  kaplica),  Santuario  de  la  Virgen  de  Gracia  (piękna  rzeźba  Maryi  z  Dzieciątkiem -
odnowiona po pożarze z XIXw.). 800 m. przed Mansilla, w centrum niedaleko rzeki Esla (miejsce zwane
Fuente de Los Prados), oraz pół kilometra za Mansilla znajdują się miejsca na odpoczynek.
2011-08-24 11:21:19 - Jarry: Przy wejściu do Mansilli jest sympatyczne albergue EL Jardin del Camino
gdzie można spotkać pracującą tam pół-Polkę Gabi i pogadać po polsku :) Warunki dobre: miejsc ok. 40, bar
na miejscu z dobrym jedzeniem i możliwością śniadania, ogródek na pranie i odpoczynek (ewentualnie
rozbicie namiotu), internet i do centrum parę kroków... Cena 5E + 3E śniadanie, menu za 10E. Tel (+34)
987 310 232
2010-11-01 21:11:25 - basque: jest również A. municyplana cena 5 E

http://www.turismocastillayleon.com
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Etap 19
Mansilla de las Mulas - Leon (18.4 km)

Półtora kilometra za Mansilla de las Mulas, za rzeką Eslą, odchodzi alternatywna droga o nieco
większych  walorach  artystycznych.  Prowadzi  przez  następujące  miejscowości:  ->  3km  ->
Mansilla Mayor (fontanna, sklep, kościół San Miguel) -> 2km -> Villaverde de Sandoval (słynny
klasztor de Santa Maria de Sandoval, fontanna) -> 1km -> Nogales (fontanna) i łączy się z
Camino Frances w Villamoros de Mansilla. Zatem jest to droga dłuższa o 2km.

Villamoros de Mansilla
Wys.: 800 m.n.p.m. | Do Puente Villarente: 2 km | Do Santiago de Compostela: 323.1 km

Wioska wzmiankowana już w 1173 r. Zobaczyć tu można kościół San Esteban (kilka rzeźb, XVI-wiecznych
malowideł).  Jest  tu  również  ważne znalezisko archeologiczne -  pozostałości  asturyjskiej  wioski  Lancia.
Najstarsze znaleziska datowane są na wczesny paleolit. Jest tu też kilka wyostrzonych siekierek z okresu
neolitu. Jest też tu kilka rzymskich artefaktów, jak chociażby ceramiki Terra Sigillata Italic oraz monety
cesarzy dynastii Julia-Claudia.

Puente Villarente       
Wys.: 804 m.n.p.m. | Do Arcahueja: 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 321.1 km

Hostal/restauracja: przed mostem znajduje się Hostal Casablanca oraz Hostal Montana. Kilka sklepów
spożywczych.
To miasto ma most, o którym Aymeric w XIIw. napisał "wielki". Był on również pod wrażeniem organizacji
szpitala dla pielgrzymów, gdzie zawsze w pogotowiu był osioł - prawdopodobnie pierwszy ambulans dla



Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 9/64

pielgrzymów. Miasto położone jest nad rzeką Porma. Szpital założony został przez Arcediano de Traicastela,
kanonika katedry w Leon. Ma wspaniały front i wspaniały szczyt. Jest poświęcony dla Nuestra Senora La
Blanca. Warto przyjrzeć się mostowi z 20 łukami.
Nad rzeką Pormą znajduję się miejsce na odpoczynek.
2008-10-13 21:30:38 - kasiUnia: Zaraz za mostem jest prywatne albergue - wystarczy zejść ze szlaku w
prawo i  iść dalej za oznaczeniami na asfalcie. 3 duże sale, czysto, ciepła woda, świetnie wyposażona
kuchnia,  ogródek  za  domem.  Chociaż  nie  ma tej  swoistej  atmosfery,  dobrze  spełnia  funkcję  miejsca
przeznaczonego na odpoczynek po długiej drodze.

Arcahueja     
Wys.: 850 m.n.p.m. | Do Valdelafuente: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 316.7 km

Albergue La Torre:  C.  La Torre,  22 miejsca, cena: 8€, tel.  987-20-58-96 /  669-66-09-14, całoroczne
(oprócz  Bożego  Narodzenia  i  lutego),  www.alberguetorre.es,  brak  kuchni,  pralka,  internet,  menú  -
9€, zestaw pielgrzyma za 10€ - dwudaniowy obiad z deserem i napojem i śniadanie
Hotel Camino Real, restauracje: Camino Real oraz El Pradillo. Kościół Santa Maria.

2012-10-09 16:32:11  -  Paweł SJ :  sympatyczne prywatne albergue. Noc 8E, menu pielgrzyma 10E
(kolacja + śniadanie [ciasto, biszkopty, kawa]).

Valdelafuente     
Wys.: 875 m.n.p.m. | Do Puente Castro: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 315.2 km

Restauracje: Cerro Alto, Santa Fe.
Zakłady przemysłowe, magazyny... to pewny znak że zbliżamy się do Leon. W wiosce warto zobaczyć
kościół San Juan Baptista.

Puente Castro  
Wys.: 820 m.n.p.m. | Do Leon: 3 km | Do Santiago de Compostela: 311.7 km

Ostatnia wioska przed wejściem do Leon. Nie przypomina już słynnej z wielu dokumentów dawnej dzielnicy
żydowskiej. Nad rzeką przy moście znajduje się miejsce na odpoczynek.

Po wejściu do Leon idziemy w dół z Alto del Portillo około 1km. Cały czas podążamy Puente
Castro.  Przekraczamy Rio Torio  nowym mostem dla  pieszych,  50m na lewo od mostu dla
samochodów. Tutaj też znajduje się informacja turystyczna, gdzie można otrzymać plan miasta,
oraz dowiedzieć się jak trafić do albergue.
Aby dotrzeć do refugio miejskiego musimy za mostem isć ulicą Alcalde Miguel Castano, dalej
skręcić w lewo w Avda Fernandez Ladreda, znowu w lewo w Monsenor Turrado, obok Guardia
Civil, i dalej Campos Goricos. Albergue jest po drugiej stronie ulicy.

Leon           
Mieszk.: 140000 | Wys.: 838 m.n.p.m. | Do Trobajo del Camino: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 308.7 km

Informacja turystyczna: Stowarzyszenie przyjaciół Camino de Santiago "Pulchra Leonina", Apartamendo
284; Biuro informacji turystycznej - Plaza de la Regla (naprzeciwko katedry), Miejskie biuro turystyczne -
Avda. Ordono II.
Refugio: 1. Albergue de Leon  -  112 miejsc,  w dół  rzeki  przy wejściu do miasta,  pełne wyposażenie:
kuchnia, łazienki, TV, video, czytelnia itp., cena: 4€, otwarte cały rok za wyjątkiem Świąt Bożego Narodzenia
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i nowego roku; 2. Madres Benedictinas w Convento Santa Maria de las Carbajalas - otwarte od 12:00 do
14:00 i od 16:00 do 22:00, drzwi zamknięte do 6:00, piętrowe łóżka, duży prysznic, kuchnia, nieszpory o
19:00,  kompleta  o  21:45,  mleko,  kawa,  dżem,  chleb  i  biszkopty  na  śniadanie,  miejsce  na  rowery,
najprawdopodobniej osobne sale dla mężczyzn i dla kobiet; Youth Hostel - otwarte lipiec/sierpień, karta YHA
może być przydatna.
Hotele/restauracje/bary: miasto bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie dużej liczby gości -  wiele
barów, restauracji, hoteli, w różnych przedziałach cenowych; posiłki - pełen wybór; polecamy szczególnie
tutaj: www.turismocastillayleon.com, również telefonicznie: 902 20 30 30.
Camping: 4km od Leon
Czwarte duże miasto na camino. Przede wszystkim warto zobaczyć katedrę - otwarta codziennie od 9:30 do
13:00 i od 16:00 do 18:00, gotycka, jej witraże są niepowtarzalne (125 okien zajmuje powierzchnię ponad
1900 metrów kwadratowych), godne uwagi jest rzeźbione wejście, na chórze znajduje się 76 dębowych
miejsc siedzących datowanych na XVw., sello dostępne w muzeum. Poza tym warto obejrzeć: Real Basilica
de  San  Isidoro  -  słowo  "Real"  (królewska)  zostało  dodane  przez  Fernando  I,  XIIw.,  kiedyś  miejsce
obowiązkowego postoju pielgrzymów, na zewnątrz znajduje się Puerta del Perdon, kości świętego znajdują
się  w relikwiarzu  w głównym ołtarzu,  osobne wejście  prowadzi  do  XI-wiecznego Pantheonu,  jednej  z
najstarszych romańskich budowli, obecnie muzeum; San Marcos - niegdyś szpital dla pielgrzymów, później
przekazany zakonowi Santiago, w XVI wieku zniszczony i odbudowany, zachwyca wspaniałym frontem w
stylu  plateresque,  kościół  gotycki,  wewnątrz  muzeum archeologiczne z  ciekawymi zbiorami  rzymskich
monet i epigrafów; kościół de Santa Ana - pierwszy kościół napotkany przez pielgrzymów wchodzących do
Leon, kościół del Mercado - XII wieczny, na Plaza de Santa Maria del Camino, murallas - średniowieczne
ogrodzenie z dobrze zachowanymi fragmentami oryginalnych murów między katedrą a San Isidoro.
2013-06-27 07:31:03 - Katarzyna: Witam! W tym tyg. wróciłam z Camino. Na szczęście pogoda akurat
dla nas była idealna,  bo bardzo różna.  Mgły,  deszcz,  słońce,  wiatr...  lepsze to niż  żarówa przez całą
wędrówkę. W Leon spaliśmy u Sióstr Benedyktynek. Completa o 21:30. Sale a raczej przedzielenie sali
pomiędzy częścią dla mężczyzn i kobiet. Cena 5€, śniadanie donativo - chleb z dżemem, mleko, kawa,
kakao. Atmosfera sympatyczna. Na dzień dobry poznaliśmy Polaków - pierwsi pielgrzymi na drodze :)
Municypalne nadal zamknięte, nie warto tam iść, bo potem kawałek do Sióstr. Warto mieć mapę trasy.
2012-06-20 20:54:31 - Maciej: Od 20.06.2012 albergue municypalne zamknięte do odwołania.
2012-04-23 14:24:03 - Artur: już nie donativo, opłata 5 euro.
2011-10-17 13:44:15 - tipo: U sióstr Benedyktynek nadal są sale oddzielne dla kobiet, mężczyzn i par i
nadal donativo. Sale są tak ogromne - jedne chyba z największych, jakie spotkaliśmy na odcinku Leon -
Santiago.
2011-06-04 16:09:11 - Karolina: Albergue municipal - 5euro
2011-03-27 10:26:55 - Antoni: Nocleg u sióstr - donativo. Msza o 19, błogosławieństwo ok. 21. Mają
rozpiskę Mszy w Leon (poranne np. w San Isidoro).
2010-11-04 17:30:14 - ks. Radek: U Sióstr benedyktynek warunki są bardzo proste. Kuchnia oznacza
czajnik, a brama zamyka się dużo wcześniej niż w innych miejscach!!! Msza codziennie wraz z Siostrami w
kościele przyklasztornym.
2010-06-06 11:47:12 - Magda: Ja i moi znajomi dostaliśmy śniadanie za darmo. Donativo
2009-10-31 18:35:18 - Kate Walker: nadal donativo
2008-10-13 21:34:09  - kasiUnia: Dodaję, że jest tam donativo, jeśli  zostaje się na dwie noce, żeby
zwiedzić miasto, to chyba druga noc 4 euro (to z relacji innych osób). I śniadanie z kawą:) rano. Msza
wieczorem o 19.00 (latem)
2008-08-31  00:04:49  -  A  Str:  U  Sióstr  Benedyktynek  kuchnia  ogranicza  sie  do  elektrycznego
czajnika.warto pójść na nieszpory z Siostrami.
2006-07-27 17:20:42 - jola:  u Sióstr Benedyktynek są osobne sale dla kobiet i mężczyzn oraz sala dla
małżeństw /par/

http://www.turismocastillayleon.com


Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 11/64

Etap 20
Leon - San Martin del Camino (27.2 km)

Camino w Leon wiedzie następującymi ulicami: kościół Santa Ana, c/Barahona, Puertamoneda,
Santa Maria del Mercado, c/Rua, Ancha, Cathedral, Sierra Pambrey, Damaso Medina, Cervantes,
Plaza Torres de Omana, Fernando Reguero, San Isidoro, w prawo wzdłuż murów San Isidoro
(Avda Ramon y Cajal), w lewo Renueva, Suero de Quinones, San Marcos i dalej przez most.
Następnie podążamy za złotymi muszlami. Zaraz za kaplicą Santiago (po prawej) znajduje się
zółta strzałka w lewo, prowadząca przez pole oraz tereny przemysłowe. Do drogi N120 wracamy
przed Virgen del Camino.

Trobajo del Camino        
Wys.: 837 m.n.p.m. | Do La Virgen del Camino: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 305 km

Mała miejscowość położona na przedmieściach Leon. Warto zobaczyć tutaj Ermita del Apostol Santiago -
XVIII  w.,  oraz  kościół  San  Juan  Bautista  -  nie  zachowała  się  średniowieczna  struktura,  późniejsze
modernizacje zniszczyły kilka interesujących elementów, takich jak witraże, czy skrzyniowe sklepienie.

La Virgen del Camino        
Mieszk.: 3300 | Wys.: 906 m.n.p.m. | Do Valverde de la Virgen: 5 km | Do Santiago de Compostela: 300.9 km

Nie ma tu refugio. Jest kilka hostali, wiele barów - np. Bar El Peregrino naprzeciwko kościoła. Dobra rada:
warto sprawdzić cenę przed zamówieniem posiłku. Kilka sklepów.
Warto zobaczyć: Santuario de la Virgen del Camino - kościół dominikanów, zbudowany przez portugalskiego
dominikanina Francisco Coello, jego front zdobi 13 modernistycznych rzeźbionych w brązie figur Jose Marii
Subirachs z 1961 r., barokowy ołtarz jest zdominowany przez figurę Virgen de la Piedad (XVI w.), muzeum.
U Dominikanów można otrzymać sello oraz można załapać się na wycieczkę po kościele.
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2011-11-02 21:15:48 - Łukasz: Jak wyżej, albergue tuz obok parkingu wozów pancernych - należy skręcić
w  lewo  pod  koniec  miasteczka.  Cena  5  eur.  Dobrze  wyposażona  kuchnia  i  pokój  do  odpoczynku  z
wygodnymi kanapami.
2009-04-29 22:31:16 - Michał OP: Refugio - skręcić w lewo przed klasztorem Dominikanów, ok. 200-300
m od głównej drogi, na tyłach klasztoru: ok. 40 miejsc, kuchnia, prysznice, pralka, suszarka, cena: 5€.

Za Virgen del Camino, za tunelem przez A66 można wybrać jedną z dróg łączących się w
Hospital  de  Orbigo  (oznaczone są  żółtymi  znakami  na  powierzchnii  drogi,  oraz  informacje
znajdziemy na znaku z mapą) - obydwie drogi są bardzo dobrze oznakowane:

droga tradycyjna wiedzie główną drogą - trzeba liczyć się z dużym ruchem i●

niebezpieczeństwem, droga została opisana poniżej,
droga spokojniejsza o mniejszym natężeniu ruchu, prowadzi do Fresno del Camino i dalej●

możliwe są kolejne dwie możliwości:
z Fresno -> 3.5km -> Oncina de la Valdoncina (fontanna) -> 5.9km -> Chozas de Abajo (bar,●

kościół) -> 3.9km -> Villar de Mazarife (refugio - 50 miejsc, kuchnia, łazienka, donativo,
wieczorny posiłek - 3€, bar, sklep spożywczy, panaderia, kościół, muzeum, miejsce na
odpoczynek) -> 9km -> Villavente (sklep, fontanna, bary - tylko napoje, kościół, zapora
ziemna, dwa młyny) -> (kiedy dochodzimy do głównej drogi mamy dwie strzałki - jedna do
wioski, druga prosto - podążamy prosto) 4.5km -> Hospital de Orbigo,
z Fresno -> 2.5km -> Aldea de la Valdoncina (fontanna) -> 8km -> Robledo de la Valdoncina●

(fontanna, sklep) -> 2km -> Villadangos del Paramo.

Valverde de la Virgen     
Mieszk.: 200 | Wys.: 887 m.n.p.m. | Do San Miguel del Camino: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 295.9 km

Restauracja na końcu wioski. Kościół de Santa Engracia zbudowany w 1987 z zachowaną wieżą starego
kościoła. Na dzwonnice znajduję się spora liczba bocianich gniazd.

2011-11-02 21:17:07 - Łukasz: Przy szlaku stoi pan który częstuje pielgrzymów śliwkami, herbatnikami i
ma własną pieczątkę.
2011-08-24  11:34:25  -  Jarry:  Na  początku  wioski  po  prawej  stronie  jest  malutka,  czyściutka  i
sympatyczna albergue La Casa del Camino z domowym jedzeniem, którą opiekuje się miła Pilar (Jeśli ktoś
oglądał film zrobiony przez hiszpańską telewizję pt. \"Legendarny szlak\" to w jednym z odcinków można ją
zobaczyć). Przydomowy ogródek z drzewkami, kwiatami i kotem. Miejsc ok. 15. Cena 8E + 9E menu. Tel.
(+34) 987 303 414.

San Miguel del Camino    
Mieszk.: 500 | Wys.: 910 m.n.p.m. | Do Villadangos del Paramo: 8 km | Do Santiago de Compostela: 294.5 km

Bar El Rincon de Julia - podobno przyjemny, panaderia.
Wioska wzmiankowana w dokumentach już w 1177r. Kościół del Arcangel San Miguel - XV-wieczny obraz
Santiago, Cruz de Santiago.
2013-09-14  17:39:08  -  margot:  Przy  trasie  przed  jednym  z  domów  są  wyłożone  talerzyki  z
poczęstunkiem a gospodarz ma swoją własną pieczątkę. Warto skorzystać
2010-11-01 21:15:40 - basque: sorki, komentarz dotyczy SAN MARTIN DEL CAMINO .... 2 miejscowości
dalej
2010-11-01 21:14:09  -  basque:  jest  kilka Alberque, uważajcie na Alberque privado Ana...ma status
municyplanej, ceny od 4E do 15E w zależności od standardu pokoju, pierwszy i ostatni raz widziałem tam
kuchnie na pieniądze heheh

Villadangos del Paramo          
Wys.: 890 m.n.p.m. | Do San Martin del Camino: 5 km | Do Santiago de Compostela: 286.5 km
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Refugio: 40 miejsc, municypalne, otwarte cały rok, przy wejściu do wioski, trzypoziomowe łóżka, ciepła
woda, kuchnia z garnkami i kuchenką, prysznice, pralka, suszarka, przechowalnia rowerów, Senora Rosario
Franco (mieszka w domu na wzgórzu przed refugio) przychodzi o 21:00 by zebrać po 3€ opłaty i dać sello.
Hotel: Hostal Libertad
Camping: Camping Camino de Santiago - na 324 km na N120, pełne wyposażenie.
Życie religijne, oraz wszelkie uroczystości skupione są wokół figury apostoła Santiago. Kościół jest pod jego
wezwaniem i  wszystkie lokalne uroczystości  mają go za swego patrona.  Kościół  pochodzi  z  XVIIw.,  w
głównym ołtarzu Santiago Matamoros (Santiago pogromca Maurów) trzymający miecz.
Ok.  30  lat  temu lokalne  władze  stworzyły  sztuczną  staw nazywaną El  Estanque -  dobre  miejsce  na
odpoczynek.
2013-09-14 17:41:49  - margot: Albergue bardzo godne polecenia. Hospitalero bardzo miły i chętnie
opowiada najróżniejsze historie, z tym że wyłącznie po hiszapńsku. Kuchnia świetnie wyposażona, czysto.
2013-06-11 23:19:33 - Weronika: Albergue municypalne 6euro, godne polecenia. Hospitalero (podczas
mojego pobytu) był tam cały czas. Jest wifi i komputer, z którego można skorzystać. Kuchnia bardzo dobrze
wyposażona, niedaleko sklep spożywczy.
2012-08-06 23:03:27 - Pofik: Municypalne 5Euro, czyste, w pełni wyposażone,łóżka dwupoziomowe i
pojedyńcze też są, Hospitelera przychodzi co godzinkę dwie by zarejestrować nowych pielgrzymów, w lipcu
nie było problemów z miejscami

San Martin del Camino    
Wys.: 870 m.n.p.m. | Do Hospital de Orbigo: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 281.5 km

Refugio: 1. 30 miejsc, prywatne, ciepły prysznic, cena: 3€, otwarte tylko latem; 2. nowe refugio z 60
łóżkami i 100 materacami (brak innych danych???).
Dwa bary - tylko w jednym dostaniemy jedzenie.
Wioska  jest  łatwa  do  zlokalizowania  dzięki  widocznemu  z  daleka  zbiornikowi  na  wodę  kształtem
przypominającemu wielki lizak. Pielgrzymi przybywają do wioski drogą o której pisano już w XIII w. Warto
zobaczyć kościół Św. Marcina.
2012-10-09 16:33:42 - Paweł SJ : albergue przy wejściu do miasta. Zróżnicowanie cenowe zależnie od
ilości osób - 8osobowe za 5E. 4osobowe - 7E. Czyste albergue. Ogłoszenie o noclegu za 3E to ściema – jakiś
urząd zabronił tej praktyki, chyba tamtejszy Sanepid, z tego co zrozumiałem :P Menu pielgrzyma słabiutkie,
spaghetti z sosem pomidorowym okazało się być makaronem z ketchupem ;)) W mieście jest jeszcze kilka
albergue - m.in. przy charakterystycznym kominie. Jest sklep, ale słabo zaopatrzony - za kominem przy
barze w lewo.  Jest  tu kościół,  niestety nam się nie udało być na mszy,  bo proboszcz był  na swoich
rekolekcjach :/
2011-11-02 21:18:15 - Łukasz: W pierwszym albergue są też miejsca na materacach z 3 euro.
2011-10-17 13:47:04 - tipo: Polecamy pierwszy alberque po lewej stronie prowadzony przez miłe starsze
małżeństwo. Pokoje 8-os. 5 Euro, 4-os: 7 Euro, 2-os: 9 Euro. Bardzo czysto!
2011-06-08 16:00:03  -  Karolina:  Nie radze zatrzymywac sie w albergue municypalnym. Co prawda
donativo, ale za kuchnie trzeba placic (1,5 euro) i internet tez, atmosfera srednia, hospitaleros mowia tylko
po hiszpansku.
2011-03-27 10:30:00 - Antoni: W marcu otwarte tylko Santa Ana: zimno, 9€ nocleg, 9€ kolacja, 3€ duże
śniadanie.
2009-10-31 18:42:09 - Kate Walker: Pierwsze albergue po lewej stronie (mylone z municypalnym, które
jest jakieś 200 m dalej!) było otwarte w październiku. Nocleg na materacu kosztuje 3€, a po wyczerpaniu
się miejsc (krórych jest chyba tylko kilka!) zostają nieduże pokoje (8 osób, piętrowe łóżka) za 4€. Albergue
wygodne,  ale...  prąd  czerpie  z  baterii  słonecznych,  co  w  październku  oznaczało  brak  ciepłej  wody  i
kompletne ciemności rano!
2008-09-04 06:55:03 - dorota: widziałam znaki na dwa municipale.
 prywatne za 4 euro, Santa Ana, z kuchnią (kiepsko wyposażoną), miejscem na pranie, internetem, cicho i
przytulnie.
2008-03-24 19:07:23  -  Piotr:  prywatne alberque przy drodze po lewej  otwarte caly rok,  ma statut
alberque municypalnego, 38 miejsc w salach zbiorowych za 4 € i 19 we ¨dwojkach¨za 6€, kuchnia, internet,
pralka + suszarka, mozliwosc wykupienia sniadania obiadu i kolacji (3, 5, 8 €)
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Etap 21
San Martin del Camino - Astorga (23.7 km)

Hospital de Orbigo          

Mieszk.: 1300 | Wys.: 823 m.n.p.m. | Do San Justo de la Vega: 12 km | Do Santiago de Compostela: 273 km

Refugio:  1. 80 łóżek, na zachód 50m za kościołem, historyczny budynek z centralnym dziedzińcem,
otwarte o 13:00, cena: 3€, 2. 28 miejsc, municypalne, kuchnia, prysznic, ciepła woda, 3.05€, nie polecane
dla kobiet podróżujących samotnie.
Hostal/hotel/restauracja/bar: pełne zaplecze w każdej cenie, więcej na www.turismocastillayleon.com
Camping: Suero de Quinones obok mostu, klasa II, wszystkie udogodnienia, łącznie z basenem, otwarte dla
wszystkich, cena 1€ + opłata za czepek; otwarte lipiec/sierpień
Przede wszystkim nie da się nie zauważyć potężnego XIII-wiecznego gotyckiego mostu znanego jako "Paso
Honoroso". Zbudowany przez Rzymian. W połowie stoi monolit na pamiątkę bitwy stoczonej tu w 1434 przez
księcia Leon Suero de Quinones.  Most ma 20 łuków, 204 m długości  i  jest  jednym z najstarszych w
Hiszpanii. Poza tym zobaczyć warto kościół San Juan Bautista - położony przy Calle Mayor, przebudowywany
kilkakrotnie, zbudowany na kształcie krzyża. Dobre miejsce na odpoczynek znajduje się przy rzece Orbigo.
2012-04-07 08:38:51 - Tatiana: Most zbudowany w sredniowieczu, a nie przez Rzymian.
2011-11-02 21:19:43 - Łukasz: Parafialne A za 5 eur. Klimatycznie, miło, czysto. Ogródek i dużo zieleni.
2011-03-27 10:32:12 - Antoni: W niedzielę Msza Święta w miejscowym kościółku (przed przejściem przez
most) o 10:30.
2010-06-30 11:12:24 - marys_: Spałam w parafialnym. B. miło. a i o San Miguel słyszałam entuzjastyczne
opinie od znajomych :)
2009-08-04 14:11:37 - Katarzyna: Spaliśmy w tym roku w San Miguel. Zaryzykowaliśmy. Pluskiew nie
było, za to bardzo przyjemnie i estetycznie. Prywatne więc 7 euro.
2009-06-29 16:10:51 - Teresa (Teda): Jest alberge parafialne \"Con jardin\" przeurocze, spokojne, 5
euro, ze sniadaniem 7 euro. Kwiaty, ogród, zieleń, spokoj. Jakies 100 m bliżej od municypalnego. Polecam!
2006-11-17 23:47:38 - Dorota:  W prywatnym schronisku San Miguel w Hospital de Orbigo w łóżkach są

http://www.turismocastillayleon.com
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pluskwy! Niestety przekonałam się o tym na własnej skórze.

Za Hospital de Orbigo do wyboru mamy dwie drogi do San Justo de la Vega (obydwie są dobrze
oznakowane):

pierwsza wiedzie bezpośrednio do San Justo (12km) - na końcu miasta za ostatnim domem z●

żółtą strzałką podążamy nieużywaną droga (ta droga zostanie opisana poniżej), dalej
poruszamy się wzdłuż drogi N120
druga prowadzi przez Villares de Orbigo (2.2km, kościół Santiago), dalej 2.7km do Santibanez●

de Valdeiglesias (albergue - 60 miejsc, 4€, ciepła woda, prysznic, kuchnia, bar, zamknięte
zimą) i dalej 9km do San Justo de la Vega; za ostatnim domem w Hospital de Orbigo skręcamy
w prawo, droga mniej ruchliwa, nie nadaje się dla rowerzystów, szczególnie kiedy jest mokro.

San Justo de la Vega    
Mieszk.: 2000 | Wys.: 846 m.n.p.m. | Do Astorga: 3.2 km | Do Santiago de Compostela: 261 km

Przed wioską znajduje  się  krzyż  kamienny Crucero  de Santo  Toribio  (biskupa Astorgii  w Vw.).  Warto
zobaczyć kościół de los Santos Justo y Pastor - XVIw. Można skorzystać z hostalu. Ponadto znajduje się tu
sklep spożywczy, a nad rzeka latem otwart jest camping. Również nad rzeką jest miejsce na odpoczynek.
2010-08-07 15:49:14  -  Teja:  Cena znowu 5euro ale  nie  polecam!!  przy wejsciu  postawili  puszke z
napisem donativo (pewnie na wino bo obaj hospitalero byli nietrzezwi) a na pytanie czy jest kuchnia mowia
ze jest ale to oni robia nam kolacje wiec nie bedzie potrzebna. Dopiero po zaplaceniu 5euro dodali ze
kolacja kosztuje 8euro!!ewidentne wprowadzanie pielgrzyma w błąd. Gdyby nie zmeczenie i pozna pora
poszlybysmy dalej. Ogolnie brudno, dostep do kuchni musialysmy wywalczyc bo twierdzili ze pielgrzymi im
kradną (chyba tylko brudne szklanki  bo innych nie bylo...),  hospitalero byli  mili  tylko dla tych ktorzy
zamowili kolacje i kupowali u nich wino i browary... Bardzo nie mila atmosfera, polecam omijac to miejsce
szerokim łukiem. zreszta jak sie pozniej okazalo inni hospitalero znają Herkulesa z Santibanez i zawsze
kręcą nosem...
2008-09-30 13:25:21 - Jola i Wacek: W Santibanez zmieniła sie tylko cena, na 6 euro, BARDZO BRUDNO,
NIE POLECAMY!!!!!
2006-07-27 17:27:01 - jola:  szłam drogą alternatywną i spałam w Santibaniez - drogo /5€/ i brudno - nie
polecam

Astorga             
Mieszk.: 15000 | Wys.: 869 m.n.p.m. | Do Murias de Rechivaldo: 4.7 km | Do Santiago de Compostela: 257.8 km

1. Albergue municipal Siervas de María: 156 miejsc, 5€, Pl. San Francisco 3, tel. 987-61-60-34 / 618-2-
-17-73, całoroczne, www.caminodesantiagoastorga.com, kuchnia, pralnia, internet (gratis); 2. Albergue
San Javier:  110 miejsc,  8€,  C.  Porter  6 (obok Katedry),  tel.  987-61-85-32,  od kwietnia do listopada,
kuchnia, pralnia, internet, śniadanie 3,50€, karnet na menu w hotelu Gaudi 12€
Informacja turystyczna: Iglesia Santa Maria, obok katedry. Miasto bardzo dobrze przygotowane na przyjęcie
dużej liczby turystów, stąd dużo hoteli, hostali, barów, restauracji, sklepów, supermarketów itp.
Małe, atrakcyjne miasto z wieloma ważnymi pamiątkami z czasów rzymskich. Katedra XV-XVIIw. - wspaniały
portal, łączy w sobie kilka stylów: gotyk, renesans, barok. Warte odnotowania są Virgen de la Majestad
(romańska,  XIw.),  główny  ołtarz,  pulpit,  stalle.  Najciekawszym budynkiem miasta  jest  zapewne Pałac
Arcybiskupi, którego architektem był sam Antonio Gaudi - zbudowany w 1887. Mówi się, że zabytek ten
można albo pokochać albo znienawidzić, przypomina trochę budowle z parku Disneya, a troche upiorne
zamczysko z horroru. Trudno o większy kontrast ze stojąco niedaleko katedrą. Obecnie wewnątrz znajduje
się  muzeum  Camino.  Astorga  jest  czekoladowym  centrum  Hiszpanii.  Stąd  warto  zwiedzić  Muzeum
Czekolady (c/Jose Maria Goy, wstęp wolny, 12-14 i  18-20).  Zobaczyć można też: odkopane fragmenty
murów rzymskich,  sanktuarium de Fatima, barokowy ratusz,  convento de Sancti  Spiritus,  kościół,  San
Bartolome (najstarszy w mieście).
"Jeśli zaczepi Was na ulicy siwy człowiek w kapeluszu, kowbojkach, z gęstą brodą i starym bicyklem, i
zapyta, czy chcecie zobaczyć barokowy koścółek, bez wahania powiedzcie TAK! To Amador, całym sercem
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oddany Astordze, pokaże Wam takie rzeczy, o których istnieniu 99% pielgrzymów nie ma pojęcia, opowie
mnóstwo ciekawostek  o  historii  miasta!  I  co  ważne,  nie  zrobi  tego  dla  pieniędzy  -  za  wsunięte  mu
potajemnie do kieszeni 5€ zabrał nas na wino i na deser wprowadził na wieczorną próbę zespołu tańców
regionalnych (kastaniety!). Przyznacie wtedy, że Astorga to najbardziej magiczne miasto całego Camino. I
jeszcze jedno: warte zwiedzenia muzeum czekolady (kiedyś zostanę czekoladnikiem!!!) otwarte jest tylko
do 18tej!" (Kate Walker, 2009-10-31).
2013-09-14 17:45:32 - margot: Kilka kilometrów przed Astorgą jest pustostan, w którym mieszka David.
Ma  przed  swoim domem stragan  dla  pielgrzymów.  Owoce,  picie  itp.  za  donativo.  Watro  też  podbić
credencial pieczątką w kształcie serca ;)
2013-06-11 23:40:39 - Weronika: Prywatne schronisko San Javier (8e), obok katedry. Pielgrzymom tam
nocującym przysługuje bon na kolację (płatną 12,5e) w Hotelu Gaudi. W cenie wino/woda, pierwsze danie
(do wyboru z 4-5 opcji), drugie danie, deser, chleb. W albergue San Javier można zjeść śniadanie za 3,5e-ale
jest raczej na słodko-tostowane bagietki, dżem, drożdżówka/ciastko, kawa, herbata.
2012-10-04 21:46:34 - :): Są dwa albergue w Astordze: przy wejściu, po lewej stronie, obok pomnika
pielgrzyma z walizką (5 euro) i drugie, prywatne, niedaleko katedry (8 euro). W informacji turystycznej
mówia po angielsku
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Etap 22
Astorga - Rabanal del Camino (20.6 km)

Za Astorgą wkraczamy na tereny górzyste - jest to miła odmiana po męczącej mesecie. Odcinek
między Astorgą a Ponferradą jest jednym z najpiękniejszych i najbardziej interesujących na
camino. Rejon ten nazywany jest Maragateria. Mieszkańcy Astorgii i  45 wiosek na zachód i
południe nazywani są maragatos.  Ich pochodzenie nie jest do końca znane. Zobaczymy tu
zrujnowane  wsie,  ale  również  część  odbudowanych,  głównie  dzięki  zwiększonemu
zainteresowaniu  drogą  Św.  Jakuba.
Uwaga! Odcinek 50km do Ponferrady jest trudny. Przechodzi przez góry Leon aż do wysokości
ponad 1500m. Należy pamiętać, że pogoda zmienia się tu bardzo szybko. Być może potrzebne
będą cieplejsze ubrania. Podstawowe jedzenie można kupić po drodze.
Za  Astorgą  należy  zachować  szczególną  ostrożność!  Na  odcinku  do  Rabanal  w  przeciągu
ostatnich  dwóch  lat  zginęło  pod  kołami  samochodów  dwóch  pielgrzymów.  Szczególnie
niebezpiecznie jest rano, kiedy wschodzące słońce oślepia kierowców.

Murias de Rechivaldo    
Wys.: 882 m.n.p.m. | Do Santa Catalina de Somoza: 4.8 km | Do Santiago de Compostela: 253.1 km

Refugio: 20 miejsc, łóżka piętrowe, brak kuchnii, ciepła woda.
Bar, Meson El Rancho, brak sklepu.
Rozpoczyna się  tu  region Maragato.  Wioska ta  ma klasyczny jednoulicowy układ z  kilkoma krzyżami
wyznaczającymi  drogę  pielgrzymom.  Zobaczyć  tu  można  XVIII-wieczny  kościół  San  Esteban.  Jest  tu
dzwonnica, a wejście osłonięte jest kolumnadą.
2012-10-04 21:47:28 - :): w miasteczku na \"rynku\" jest xródełko z wodą
2012-08-06 23:09:32 - Pofik: Municypalne albergue, 5 Euro, ponad 20 miejsc, w drugim barze (koło
głównej drogi) przepyszne menu pielgrzyma
2011-11-02 21:21:30 - Łukasz: Albergue San Blas za 5 eur, El Caminante za 6 (brak łóżek piętrowych i
więcej przestrzeni w pokoju). Podobno jest trzecie, w/przy szkole. Mimo tabliczki z napisem Albergue było
ono zamknięte.
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Za  Murias  można  zmienić  kierunek  i  udać  się  do  Castrillo  de  los  Polvazares.  Jest  to
najbardziej reprezentatywny przykład osadnictwa w tym rejonie. Miejsce atrakcyjne turystycznie
(przystanek wielu wycieczek po Hiszpanii), ale trochę pozbawione klimatu. Aby tam dotrzeć
należy skręcić w lewo na asfaltową drogę za refugio. Pokonamy około 1km więcej.

Santa Catalina de Somoza    
Mieszk.: 40 | Wys.: 997 m.n.p.m. | Do El Ganso: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 248.3 km

Refugio: 34 miejsca, brak kuchnii.
2 bary, otwarte tylko latem; pole campingowe - El Carbayel - sklep, restauracja, należy odbić w lewo przed
wejściem do wioski.
Kościół  parafialny Santa Maria -  relikwie San Blas,  patrona wioski.  Za wioską znajduje się miejsce na
odpoczynek.
2012-10-09 16:35:20 - Paweł SJ : Albergue - San Blas. Za kościołem po lewej. Przy samym wejściu są po
prawej stronie też dwa albergue. Wszystkie prywatne - koszt 5E, pokoje 8osobowe. Klimatyczny bar, bardzo
ładne miejsce.
2011-03-27 10:35:30  -  Antoni:  Spałem w El Caminante, 8€, czysto. Świetna kolacja w San Blas za
10,50€.
2010-11-04 17:35:21 - ks. Radek: Rzeczywiście są 2 prywatne alberque. Czysto schludnie. Mieszkaliśmy
w tym naprzeciw kościoła. Dobre menu peregrino, bo brak tu kuchni.
2010-05-30 19:36:35 - Magda: spałyśmy w albergue \"San Blas\" czysto, sympatycznie, miły właściciel .
Brak kuchni, na dole jest bar, gdzie naprawdę można smacznie zjeść. Polecam rybę .. świeża i pyszna.
Druga albergua w mieście też wyglądała bardzo schludnie .
2009-08-04  14:17:49  -  Katarzyna:  W  \"San  Blas\"  trafiliśmy  na  wspólną  kolację  dla  wszystkich
pielgrzymów organizowaną przez fundację Casa de los Dioses. Strasznie fajni ludzie, którzy chcą opiekować
się Camino na swoim terenie. A wioseczka zrobiła na nas strasznie miłe wrażenie...
2006-08-10 12:10:27 - jola:  W Santa Catalina polecam prywatne albergue "San Blas" przy trasie, w
wiosce. Nocleg 5€, pyszne jedzenie za 7.50€, miła obsługa i czysto!

El Ganso   
Wys.: 1013 m.n.p.m. | Do Rabanal del Camino: 6.9 km | Do Santiago de Compostela: 244.1 km

Refugio: 32 miejsca, brak wc, brak wody.
Dwa bary: ekscentryczny Cowboy Bar w centrum i La Barraca. Oba zamknięte poza sezonem.
Mała wioska z kościółkiem Santiago - jego przedsionek chroni pielgrzymów przed deszczem i upałem. Za
wioską znajduje się miejsce na odpoczynek.
2011-08-10 19:37:46 - Turuk: W El Ganso nie ma juz refugio. Albergue kosztuje 8 euro, daja bardzo
dziwny stempel z symbolem yin yang wpisanym w sloneczko. Wystroj rzeczywiscie new age.
2008-07-20 12:36:44 - Marta: W El Ganso jest wyżej opisane refugio i prywatne albergue przy kościele,
którego właściciele zmienili  oznakowanie camino. albergue jest bardzo wygodne, w cenie jest nocleg i
śniadanie. może dziwić tylko wystrój w stylu new age.

Rabanal del Camino      
Mieszk.: 50 | Wys.: 1149 m.n.p.m. | Do Foncebadon: 5.7 km | Do Santiago de Compostela: 237.2 km

Refugio: 1. Refugio Gaucelmo - 46 miejsc (może być więcej) - przekształcone z plebanii na refugio w
1991r., patio, ogród, łóżka w sypialniach i stodole, ciepła woda, prysznic, kuchnia, salon, biblioteka (tu
rozkładane są dodatkowe materace), możliwość wysuszenia prania, otwarte od 8 marca do 30 listopada,
otwierane o 15:00, zamykane o 22:45, wyjście przed 8:00, pierwszeństwo mają pielgrzymujący pieszo,
bezpieczne miejsce na rowery, śniadanie, donativo; 2. Nuestra Senora del Pilar - 78 miejsc, przyjazne,
prowadzone przez Isabel Rodriguez, otwarte cały rok, kuchnia, ciepły prysznic, cena: 4€, bar, podstawowe
artykuły spożywcze; 3. Village refuge - 22+15 miejsc, otwarte cały rok, cena: 3€, kuchnia, 3xWC, ciepły
prysznic.
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Hotel: Hosteria Refugio - pojedyńcze: 27€, przyjazne dla pielgrzymów, dobre jedzenie, lunch ok. 13:30-
15:30, obiad po 20:00, menu: 8.50€, śniadanie o 7:00, sello.
Przed wioską można rozbić sobie namiot - jednak nie ma tam żadnych udogodnień.
Wioska  ta  kończy  dziewiąty  etap  słynnego  Codex  Calixtinus.  Przy  wejściu  stoi  dąb  zwany  Dębem
Pielgrzymów. Niegdyś było tu kilka szpitali  i  kościołów - był to zatem ważny punkt na camino. Był to
odpoczynek przed wspinaniem się na Monte Irago. Zobaczyć tu warto: Ermita del Bendito Cristo de la Vera
Cruz - ta XVIII-wieczna budowla usytuowana jest na cmentarzu, XVIII-wieczna kaplica San Jose - posiada
obraz Św. Jakuba, kościół Wniebowzięcia. Za refugio Gaucelmo znajduje się mały klasztor benedyktyński
San Salvador de Monte Irago - odbywają się tu: nieszpory o 19:00, kompleta o 21:00, laudacje o 7;30 i Msza
Św. o 9:00, wszystko w kościele Santa Maria - pielgrzymi są zaproszeni do uczestnictwa. Pielgrzymi chcąc
porozmawiać z mnichami mogą to uczynić między 17:00 a 18:45.
2013-09-10 22:01:29 - Bogdan: Nuestra Senora del Pilar - prowadzone przez Isabel Rodriguez, faktycznie
układ łazienka - sala nienajlepsze ale nie było problemu z gotowniem posiłków, a nawet nam kominek
odpalili  bo  było  zimno.  Jednakże  najważniejsza  jest  dobroć  p.  Izabeli  której  doświadczyliśmy  kiedy
znaleźliśmy się w trudnej sytuacji.
2012-10-04  21:50:25  -  :):  u  benedyktynów  nieszpory  o  19,  kompleta  z  błogoslawieństwem  dla
pielgrzymów o 21:30. Nie ma Mszy Świętej wieczorem (pomimo tego, że hospitalera w piewrszym albergue
mówi że jest o 19). We wsi jest sklep - wieczorem czynny od 17 do 20, podstawowe artykuły spożywcze
2012-07-09 22:26:10 - Mirek: Polecam a.Gaucelmo. Bardzo mili wolontariusze z Anglii, donativo, rano
sniadanie. Samo alberque jest bardzo urokliwe.
2012-07-09 21:55:49 - Ewa: w Rabanal jest 5 albergue.W pierwszym po lewej, zaraz za barem - bardzo
mila hospitaleira. Jest kuchnia, pralka, i jest też garaż dla rowerów.
2012-06-24 12:11:24 - Ola:): Nuestra Signora del Pilar - 5 euro. Dużo miejsc do spania, ja trafiłam do
dużej sali do której przechodziła się przez łazienkę (trochę niefajnie). Jedyne miejsce gdzie miałem problem
z zagotowaniem wody na herbatę - w kuchni kontakt jest ale nie działał, jak również palniki gazowe. Chyba
dlatego, żeby kupować tam jedzenie.
2011-03-27 10:37:08  -  Antoni:  Benedyktyni z Niemiec reaktywowali  miejscowy kościółek, codzienna
Msza, możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.
2010-10-07 15:58:09 - Alina: Albergue Gaucelmo - atmosfera była przemiła, dobrze wyposażona kuchnia
- wspólne pitraszenie skłania do rozmów i żartów, duży ogród z lawendą (pięknie pachnie włożone pod
prześcieradło). Troskliwi, sprawdzający czy aby nie mamy pogryzień wolontariusze prowadzący albergę.
Rano podają śniadanko, żegnają się jak z rodziną. Miło. Polecam.
2009-07-23 14:41:35 - Kamil: W Rabanal del Camino można również zostać na MINIMUM 2 dni w domu
założonym przez tamtejszych benedyktynów. Cena 25€ za dobę z pełnym wyżywieniem (3 posiłki) i  z
praniem :).  Budynek  został  założony  jako  coś  w  rodzaju  szpitala  dla  pielgrzymów,  gdzie  można  się
zatrzymać by wyleczyć swe ciało bądź duszę. Tamtejsi benedyktyni są bardzo mili  i  bardzo skorzy do
rozmowy :). Mimo wysokiej ceny bardzo polecam to miejsce - zwłaszcza po męczącej mesecie, a przed
górami.
2008-10-13 21:43:09 - kasiUnia: Polecam albergue Gaucelmo - prowadzone przez Stowarzyszenie Św.
Jakuba z Londynu, które odrestaurowało 19 lat temu 800-letni budynek albergue. Jedno z fajniejszych wg
mnie miejsc na Camino - wolontariusze, starsi państwo, bardzo serdeczni, zaangażowani i troskliwi. Miła
wspólna herbatka o 17.00:), wspólna modlitwa wieczorna w pobliskim kościele:).
2008-03-24 19:10:01 - Piotr: Nuestra Signora del Pilar, jedno z lepszych alberque na trasie do Camino,
swietna atmosfera i dobra i duza kolacja. Polecam!
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Etap 23
Rabanal del Camino - Molinaseca (24.7 km)

Krzyż przy drodze do Foncebadon jest poświęcony Szwajcarskiemu pielgrzymowi, który zmarł w
tym miejscu w sierpniu 1998 r.

Foncebadon     
Mieszk.: 5 | Wys.: 1439 m.n.p.m. | Do Manjarin: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 231.5 km

Refugio: 18 miejsc, w części kościoła, otwarte latem i prowadzone przez wolontariuszy.
Bar La Taberna de Gaia ma przekąski i menu dla piegrzymów. Otwarte o 10:00, ograniczone otwarcie zimą.
Niegdyś było tutaj schronisko dla pielgrzymów założone w XII wieku przez pustelnika Gaucelmo. Dziś wioska
jest zrujnowana i opustoszała, jednak powol życie tu wraca...
2013-10-05 11:30:59  -  Michał:  Na chwilę  obecną jest  sklep.  Asortyment  bardziej  niż  podstawowy.
Alberga w starym kościele - Domus Dei. Donativo. Wolontariusze przygotowują kolację i śniadanie. 18 łóżek
+ podłoga. Otwierają o godz. 14. Bardzo fajna atmosfera.
2011-10-17 13:57:14 - tipo: Brak sklepu spożywczego stąd lepiej zabrać coś ze sobą; jakieś 4 alberque.
Pierwszy po lewej: 6 Euro: dwie sale, jedna z łóżkami piętrowymi, druga na poddaszu z materacami.
2010-11-11 23:09:32 - Marta: W Foncebadón jest jeszcze jedno albergue, privado. 35 miejsc, 8 euro, jest
w nim sklep i wielki KOMINEK :) Municipal w tym roku otwierano o 14, co nas trochę skonsternowało, bo
dwie godziny zamarzaliśmy, czekając na hospitalero. Poza tym megasympatycznie, świetna atmosfera;
wieczorem wspólna kolacja. Jedyna wada - zimno, zimno, zimno!

Cruz de Ferro - 2 kilometry za Foncebadon na wysokości 1504 metrów znajduję się krzyż -
charakterystyczny  punkt  na  camino.  Niegdyś  wyznaczał  pielgrzymom  drogę  przez  góry.
Tradycyjnie każdy pielgrzym powinien zostawić tu kamień, który niesie ze sobą z domu. Kaplica
Św. Jakuba została ufundowana w Roku Świętym 1982.

Manjarin  
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Mieszk.: 2 | Wys.: 1458 m.n.p.m. | Do El Acebo: 6.9 km | Do Santiago de Compostela: 227.4 km

Refugio: 20 miejsc, brak łazienki - kąpiel w strumyku, latryna, wspólny posiłek, bardzo ciepłe, klimatyczne
miejsce,  zdala  od  cywilizacji.  Refugio  prowadzi  Tomas,  który  całe  swoje  życie  poświęcił  opiece  nad
pielgrzymami - na wzór średniowieczny. Podobno kiedy władze chciały odciąć mu prąd podjął głodówkę
przed biurami w Leon, do czasu aż władze ustąpiły. Otwarte jest cały rok. Tradycją jest również to, że kiedy
jakiś  pielgrzym pojawi  się  za  zakrętem drogi  odzywa  się  dzwonek  wiszący  przy  wejściu  do  refugio.
Naprawdę ciekawe miejsce!
2013-02-05 15:40:59 - Brygida: absolutnie niesamowite miejsce. nie zamieniłabym noclegu tam na nic
innego, chociaż nie było się gdzie wykąpać, a koło materaca miałam dziurę w podłodze tak wielką, że z
łatwością mogłam przez nią spaść piętro niżej. poza tym, modły odprawione w świetle księżyca do Matki
Boskiej przez Tomasa przebranego w strój Templariusza i uzbrojonego w miecz to niezapomniane przeżycie
:)
2011-11-02 21:23:47 - Łukasz: Jest to chyba jedyne tak wspaniałe miejsce na Camino. Warto spędzić tu
noc i zamienić kilka słów z Tomasem.
2009-10-31 18:58:59 - Kate Walker: Chyba jedyne miejsce na Camino, gdzie zabronione jest wstawanie
przed 8-mą ;). A na pobudkę muzyka klasztorna, gong, wycie psów i dym z paleniska. Rewelacja ;).
2008-09-04 06:56:55 - dorota: ciekawe.. to dobre słowo :) donativo, kolacja i śniadanie, oprócz miejsc w
chatce stał jeszcze 9-osobowy namiot, gdzie nas przyjęli. ale mimo środka sierpnia - było bardzo zimno!

Za Manjarin niedaleko wojskowej stacji radarowej znajdujemy się na wysokości 1517 m.n.p.m. -
jest to najwyżej położony punkt drogi francuskiej. Ale nie ma się co łudzić, że teraz do Santiago
będzie z górki...

El Acebo     
Mieszk.: 20 | Wys.: 1145 m.n.p.m. | Do Riego de Ambros: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 220.5 km

Refugio: 1. albergue municypalne - 12 łóżek, zimny prysznic, na prawo wchodząc do wioski; 2. Refugio
Meson El Acebo - 24 miejsca,prysznic, nowoczesne, cena: 4€; 3. Refugio Taberna de Jose - 15 miejsc, plus
36 na materacach w namiotach, na drugim końcu wioski po prawej stronie, ciasne, jeden prysznic, ale mimo
to uważane za dobre, cena: 4€.
Kilka barów, restauracji.
Wioska jest przykładem świata, który dziś już prawie zanikł. Domy są bardzo stare, ciągle zamieszkałe, z
charakterystycznymi balkonami zwisającymi nad drogą. Na środku drogi jest rynsztok, a krowy błądzą po
okolicy... Kościół posiada figurę Św. Jakuba, pielgrzyma. Przy wyjściu znajduje się pomnik niemieckiego
rowerzysty Heinricha Krause, który zmarł w trakcie swej rowerowej pielgrzymki.
2012-10-09 16:36:39  - Paweł SJ : bardzo słabiutki sklep - kilka podstawowych rzeczy z dużą górką
cenową.
2012-08-08 15:31:13 - Pofik: W miejscowości znajduje się mały sklepik, ale dość drogi. Polecam nocleg w
schronisku parafialnym. Super atmosfera.
2012-06-24 12:17:39 - Ola:): Schronisko parafialne przy kościele jest na prawdę godne polecenia. Koło
kościoła skręcamy w lewo.  Cena donativo,  mozliwość zjedzenia wspólnej  kolacji  i  śniadania -  również
donativo (nie mylić z za darmo!). Pyszna kolacja i śniadanko. Wspaniała atmosfera, małe ścianki pomiędzy
łóżkami wprowadzają troszkę prywatności.
2011-03-27 10:39:39 - Antoni: Meson El Acebo: nocleg 5€, kolacja 9,50€, śniadanie 2,30€. W marcu nie
znalazłem innego.
2010-05-30 19:43:53 - Magda: Polecam albergue parafialna , naprawdę jedno z najbardziej zapadających
w pamięci miejsc na camino. Wszystko za sprawą atmosfery, jaką wprowadza tam gospodarz \"papa Jose\".
Wspólna  kolacja,  śniadanie,  spacer  na  zachód  słońca  ..  naprawdę  cudowna  atmosfera..  Nocleg  jest
donativo, a kolacja i śniadanie jest za darmo...polecam z całego serca :)
2007-10-31 00:25:23 - Aga:
Polecam ALBERGUE APOSTOL SANTIAGO - schronisko prowadzone przez włoskie małżeństwo, donativo,miła
atmosfera, wspaniałe warunki, czuściutko, dobrze wyposażona kuchnia,wspólne śniadanie . Aby dojść do
niego, przed kościołem należy skręcić w lewo.
Wspomnę tu jeszcze sklep chyba jedyny w tej miejscowości, w którym sprzedaje przemiła babcia Józefina.
Wioseczka niesamowita;)
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Riego de Ambros     
Mieszk.: 25 | Wys.: 920 m.n.p.m. | Do Molinaseca: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 216.8 km

Refugio: 40 miejsc, prywatne, pełne wyposażenie, cena: 3€, podobno ma dobrą opinię.
Hotel/hostal: Meson Ruta Santiago, Pension Riego de Ambros, poza tym 2 bary.
Warto zobaczyć kościół Św. Marii Magdaleny z pięknym barokowym ołtarzem z 1706r. autorstwa Pedro
Santin. Obok kościoła jest miejsce na postój.
2012-10-09 16:38:01 - Paweł SJ : 5E, spanie w boksach - dosyć ciasno, jak w PKP, łóżka dosyć wygodne.
Nie polecam miejsc przy łazienkach - światła dają po oczach. Dobrze wyposażona kuchnia (tylko brakuje
sklepu!!) Restauracja znajduje się dosyć daleko. Tutejszy kotek jest bardzo sympatyczny :)
2012-10-04 21:51:54 - :): koszt 5 euro, na koncu wsi bar - menu za 10 euro. Przy albergue jest źródełko
2010-11-04 17:40:56 - ks. Radek: Alberque prywatne, pokoje, to raczej takie boksy po 4 łóźka. Łazienki
niezbyt  czyste,  ale  za  to  kuchnia  z  wyposażeniem.  Jedzenie  trzeba  jednak  kupić  we  wcześniejszej
miejscowości. Hospitaliero pomoże w znalezieniu kluczy do kościoła - starego eremu naprzeciw alberque -
tam można odprawić Mszę. Rano obudził nas w alberque... kot :)

Droga z Riego do Molinaseca jest momentami bardzo stroma - należy zachować szczególną
ostrożność!

Molinaseca          
Mieszk.: 780 | Wys.: 595 m.n.p.m. | Do Campo: 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 212.5 km

Refugio: 28 miejsc, kuchenka, prysznic, ciepła woda, latem kiedy jest więcej pielgrzymów rozbijane są
namioty z  materacami,  pierwszeństwo dla  pielgrzymów pieszych,  rowerzzyści  muszą czekać do godz.
20:00, otwarte cały rok, cena: 4€
Hostal/hotel/restauracja/bar: Hostal  el  Palacio,  La Casa del Reloj,  Posada de Muriel,  kilka mesones
serwujących smaczne posiłki, restauracje, bary.
Atrakcyjna, większa wioska. Wkraczamy do niej przez romański most pielgrzymów, poniżej na rzeka jest
spiętrzona, dzięki czemu latem jest to bardzo miłe miejsce do pływania. Dwa sklepy, supermercado, 500m
przed refugio  apteka "anglojęzyczna".  Warto zobaczyć kościoł  de San Nicolas  de Bari  -  XVII-wieczny,
trzynawowy,  stylizowana wieża,  barokowy ołtarz,  piękna rzeźba Chrystusa na krzyżu;  sanktuarium de
Nuestra Senora de la Quinta Angustia - XVIII w., bardzo piękna barokowa bydowla zwieńczona lampionem.
2012-07-09 22:12:20 - Mirek: To prywatne ,,De Santa Marina\" 7e. Fakt ze brak kuchni ale za 8e mozna
zjesc wspolną kolacje. Dobrą i obfitą.
2012-07-09 22:01:06 - Ewa: cena 5€. Kila metrów przed Refugiem jest też albergue, chyba prywatne,
wygląda na dość duze, nie można w nim korzystać z kuchni
2011-11-02 21:25:56 - Łukasz: Polecam wizytę w taberna del Senor Pepe - barman składa życzenia
odwiedzającym pielgrzymom. Poza tym 2 albergue - muncypialne za 6, prywatne za 7 euro. W tym drugim
możliwość zjedzenia wspólnej kolacji. Bardzo mili i pomocni hospitaliero.
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Etap 24
Molinaseca - Cacabelos (23.3 km)

Campo
Wys.: 555 m.n.p.m. | Do Ponferrada: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 208.1 km

Cicha, w dobrym stanie wioska, z kilkoma pomnikami wokół głównego placu. Jest to praktycznie część
Ponferrady. Można tu zobaczyć kaplicę de la Escuela oraz kościół de San Blas. Niedaleko Campo warto
zobaczyć kościół Santa Maria de Vizbayo.

Za Molinaseca, zanim dotrzemy na obrzeża Ponferrady szukamy żółtych strzałek i słów: nuevo
camino na chodniku obok zakrętu. Przechodzimy przez drogę i podążamy oznakowaną drogą
przez dwie mniejsze wioski. Może się wydawać, że to droga okrężna, ale w końcu docieramy do
Ponferrady i po oznaczeniach łatwo docieramy do albergue.

Ponferrada           
Do Columbrianos: 4.8 km | Do Santiago de Compostela: 204.5 km

Refugio: Albergue San Nicolas de Flue - 160 miejsc, obok Capella del Carmen, pełne wyposażenie, zakaz
smażenia w kuchnii, zakwaterowanie w pokojach z łóżkami piętrowymi, msza dla pielgrzymów o 21:00 w
niedzielę,  otwarte  od  15:00  do  23:30;  obok  refugio  znajdowało  się  również  pole  namiotowe,  gdzie
rozstawione było kilkanaście namiotów 6-osobowych (wspominamy o nich od Villafranca Montes de Oca w
większych miejscowościach Castylii i Leon).
Hotele/restauracje/bary: miasto jest dobrze przygotowane pod tym względem, szczegółowe informacje
pod numerem telefonu 902 20 30 30, albo na http://www.turismocastillayleon.com.
To miasto, stolica dystryktu El Bierzo, rozrosło się przez wieki nad rzeką Sil i Boeza i przez lata stało się

http://www.turismocastillayleon.com
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ważnym ośrodkiem handlowym i administracyjnym. Warto tu zobaczyć: bazylika de Nuestra Senora de la
Encina - budowa rozpoczęta w XVIw., później podniesiona do rangi bazyliki, jest tu figura Dziewicy na dębie
skalnym, od 1958r. patronki El Bierzo; zamek templariuszy - w 1185 Fernando II oddał miasto zakonowi
Templariuszy, którzy zostali wyrzuceni w 1312r., zamek ogłoszono narodowym pomnikiem w 1924r., ma
nieregularny  kształt,  w  podstawie  wielokąt,  wejście  przez  stary  most  zwodzony  otoczony  dwiema
wieżyczkami połączonymi ze sobą łukiem; Torre del Reloj - zegar miejski, datowany na XVIw., znajduje się
na jednym z łuków starych murów;  kościół  de San Andres -  ufundowany w średniowieczu,  dzisiejsza
konstrukcja powstała pod wpływem poźniejszych zmian; Museo del Bierzo - opisuje historie Ponferrady i El
Bierzo od paleolitu do początku XX wieku, posiada cenne srebra oraz ciekawą kolekcję monet; museo de la
Radio "Luis del Olmo" - duża kolekcja, opisana historia radia w Hiszpanii; Museo del Ferrcarril - muzeum
kolejnictwa, zostało założone w starej stacji, części, mapy, silniki używane w Hiszpanii. Warto też zajrzeć do
Monasterio de Santo Tomas de las Ollas.
2013-10-05 11:35:54 - Michał: Potwierdzam wszystko poniższe. Dużo stojaków na rowery. Bardzo dużo
stanowisk do prania i miejsc do jego rozwieszenia. Mały minus to zimna woda w umywalkach. Ciepła w
kuchni i pod prysznicami. Donativo. Mimo wielkości klimat jest.
2013-09-28 17:23:34 - Madzia: mimo że doraliśmy do albergue bardzo późno (po 23) to otworzyli nam
bramę, przynieśli materace i pozwolili zostać na noc (tyle że na zewnątrz, bo w środku już nie było miejsc),
świetnie wyposażona kuchnia, mili właściciele
2012-10-09 16:38:31 - Olga: municypalne. przy głównej trasie. Olbrzymia kuchnia - dwie płyty grzewcze,
pełne wyposażenie. dużo łazienek, krużganek z fontanną, piękna kaplica, dobrzy i mili ludzie. Donativo.
2012-06-24 12:22:06  -  Ola:):  Alberge donativo.  Otwierane o 13. Lub 13.30. Można wziąć wcześniej
prysznic. Jedyny minus jest ten, że można trafić do sali w piwnicy i mieć nadzieję, że będzie się blisko drzwi
(jedyny otwór wentylacyjny tutaj). Na innych piętrach sale różne, nawet i 8 osobowe. W Kuchni pełne
wyposażenie, nikt się nie przejmuje zakazem smażenia - trudno w ogóle się dopchać do jakiegokolwiek
palnika:(
2011-10-17 13:59:53 - tipo: Pole namiotowe; Alberque municipal donativo, otwarte o 14:00, podczas
czekania na otwarcie można wziąć prysznic w łazienkach znajdujących się za kaplicą.
2010-11-13 10:49:27 - Łukasz: A zapach dojrzewających winogron pod którymi można usiąść i odpocząć
jest niezapomniany. Wrzesień 2010.
2008-09-04 06:58:35 - dorota: 2008: namiotów nie widzieliśmy, ale mieli materace, rozkładane przed
wejściem do refugio, pod dachem. donativo

Columbrianos   
Mieszk.: 1700 | Wys.: 530 m.n.p.m. | Do Fuentas Nuevas: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 199.7 km

Jedna  z  kilku  wiosek,  które  wydają  się  być  raczej  przedmieściami  Ponferrady,  aniżeli  samodzielnymi
wioskami. Można tu obejrzeć kościół San Esteban oraz pustelnię San Juan y San Blas - pozostałości dawnego
szpitala dla pielgrzymów, który stał w tym miejscu.
2012-07-02 20:07:07 - Ola:): Jest tu schronisko. Prawdopodobnie 20 miejsc. Informację o nim spotkałam
wchodząc do Ponferrady.

Fuentas Nuevas      
Do Camponaraya: 2 km | Do Santiago de Compostela: 196.9 km

Podobnie jak Columbrianos również ta wioska wydaje się być przedłużeniem Ponferrady. Znajduje się tu
kościół Santa Maria, Ermita del Campo del Divino Cristo. Jest też restauracja i bar z księgą pielgrzymów.

2012-10-04 21:54:29 - :): Msza w niedziele o 11

Camponaraya      
Mieszk.: 3200 | Wys.: 492 m.n.p.m. | Do Cacabelos: 5.7 km | Do Santiago de Compostela: 194.9 km
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Bar Brazal - 40m od głównej drogi na prawo, Hogar del Pensionista również przyjazne dla pielgrzymów, Bar
Goya - na głównym placu, Casa Paz - dobre menu del dia.
Wioska ta zawsze była ważnym punktem na camino. Jego nazwa pojawia się już w dokumentach z XVw. Na
domach charakterystyczne są herby rodzin  Quinonez i  Uceda.  Znajduje  się  tutaj  również  kościół  San
Ildefonso. Za wioską przy nowoczesnym cruceiro znajduje się miejsce na odpoczynek - cień drzew, ławki,
stoły i fontanna.
Zaraz  za  wioska  tuz  przy  Camino  znajduje  sie  Bodega  win  regionalnych  -  Bierzo,  mozna  bezplatnie
skosztowac oraz w bardzo przystepnej cenie nabyc butelke uwazanego za jedno z lepszych hiszpanskich
win. (Piotr, 2008-03-24) Degustacja win kosztuje już 1 eur. (Łukasz, 2011-11-02)

Cacabelos          
Mieszk.: 4850 | Wys.: 483 m.n.p.m. | Do Pieros: 3 km | Do Santiago de Compostela: 189.2 km

Albergue municipal de Cacabelos:  70 miejsc, cena: 6€ (boks prywatny 7€), Pl.  del Santuario (przy
wyjściu, za mostem nad rzeką Cua), tel. 987-54-60-11 / 670-80-92-65, otwarte od 12:00, od IV do XI, brak
kuchnii,  pralnia,  internet,  schronisko  jest  urocze.  pokoiki,  właściwie  boksy,  umieszczone  są  wzdłuż
ogrodzenia dziedzińca pięknego starego kościoła (Katarzyna, 2009-08-04)
Informacja turystyczna: CIT Ribera del Cua - C/Angel Basante 15, Biuro Informacji Turystycznej - Plaza
Mayor 1.
Dochodząc do tej  wioski będziemy podążać wzdłuż rzeki Vua. Wioska znana już w czasach rzymskich
określana była Bergidum Flavium. Jest to również geograficzny środek ogromnej doliny El Bierzo. Produkuje
się tu wyborne wina, które jednak są słabo znane poza Hiszpanią. Warto zobaczyć: kościół Santa Maria de la
Plaza - romańska absyda - jedyny element pozostały po starej XVI-wiecznej budowli, wewnątrz barokowy,
XVII-wieczny obraz Maryi Wniebowziętej; sanktuarium de la Angustias - cechuje się XVIII-wiecznym frontem,
wewnątrz  obraz  Maryi  -  patronki  świątyni  ubranej  w  szaty  XV-wiecznej  wdowy,  oraz  płaskorzeźba
przedstawiająca Św. Antioniego z Padwy grającego z Dzieciątkiem Jezus w karty; kaplica San Roque - XV w.
Jest tu też muzeum archeologiczne.
Pod mostem można popływać w rzece. 
Jeśli macie jeszcze siły polecam odwiedzenie jednej z lokalnych bodeg (otwierane o 20-21) (Łukasz, 2011-
11-02)
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Etap 25
Cacabelos - Vega de Valcarce (26 km)

Z Cacabelos można udać się do Monasterio de Santa Maria de Carracedo - warty poświecenia
dodatkowych trzech kilometrów ogromny cysterski klasztor. Odnowiony, otwarty od 10:00 do
13:00 i od 16:00 do 19:00. Niestety dojazd nie jest dobrze oznakowany. Należy poszukać Plaza
del Vendimia (z pomnikiem przedstawiającym zbieranie winogron) na głównej drodze, ale nie na
camino. Następnie należy udać się pierwszym wyjściem na lewo (jedna droga).

Pieros  
Mieszk.: 60 | Wys.: 528 m.n.p.m. | Do Villafranca del Bierzo: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 186.2 km

Łagodnie falujące winnice są znakiem charakterystycznym dla regionu El Bierzo. Regionu, który słynie z
wyrobu win. Tak również jest w Pieros. Wioska powstała w XI w. Warto zobaczyć kościół San Martin, w
którym znajdziemy wiele elementów pochodzących jeszcze z XIw. a więc z początków istnienia wioski.
Materiał do budowy został najprawdopodobniej wzięty z jakiejś rzymskiej świątyni.
2012-07-25  16:24:32  -  Ola:):  Wychodząc  z  Pieros  na  górce  jest  skrzyżowanie,  na  którym  widać
zamalowane strzałki na wprost a narysowane nowe w drogę w prawo. Już chciałyśmy iść za tymi w prawo
ale jadący samochód trąbił i pokazywał że mamy iść PROSTO czyli tam gdzie zamalowane strzałki. Trochę
się bałyśmy, ale po jakimś czasie natrafiłyśmy na słupek z muszlą przy polnej drodze po prawej (tam potem
trzeba bylo skręcić w taką polną/szutrową drogę). Okazało się, że jest to skrót całkiem spory!!! po jakimś
czasie nasza droga zeszła się z drogą którą szli ci co skręcili w prawo. Zaoszczędziliśmy dużo czasu i
kilometry chyba ze 3:)
2012-07-09  22:08:44  -  Ewa:  W  Pieros  jest  albergue.  Odcinek  z  Pieros  do  Villafranca  del  Bierzo
rzeczywiście robi wrażenie dluższego niż 4.1 km. naszym zdanie 6 km.
2011-10-17 14:02:34 - tipo: Odnieśliśmy wrażenie, że odcinek z Pieros do Villafranca jest nieco dłuższy
niż 4,1 km.
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Villafranca del Bierzo          

Mieszk.: 3700 | Wys.: 504 m.n.p.m. | Do Pereje: 6.5 km | Do Santiago de Compostela: 182.1 km

Refugio: 1. Ave Fenix - 50 miejsc + miejsca na materacach (podobno nie zdarza się, żeby ktoś odszedł
stąd bez miejsca do spania) prowadzone przez jednych z najbardziej niezwykłych ludzi jakich można na
camino spotkać -  D.  Jesus Jato i  jego rodzinę,  którzy całe swoje życie poświęcają pielgrzymom, obok
kościoła Św. Jakuba, otwarte cały rok, ciepły (zazwyczaj) prysznic, brak kuchnii, dostępny wieczorny posiłek
za 6€ łącznie ze śniadaniem, cena za nocleg: donativo, bar, pamiątki, pomoc medyczna, a za 2€ możliwość
podwiezienia plecaka do O Cebreiro, nie należy przegapić okazji uczestniczenia w queimadas (?), nowe
refugio zostało odbudowane po tym jak stare spłonęło (stąd nazwa); 2. bardziej konwencjonalne refugio
municypalne, 64 miejsca w 4 pokojach, pierwszy budynek na który natrafimy wchodząc do miasta, 150m
przed kościołem Św. Jakuba, duża kuchnia, ciepły prysznic, pomocna obsługa, cena: 2.50€, przechowalnia
dla rowerów, drzwi zamykane o 22:00, zamknięte od listopada do kwietnia.
Camping: w drugiej części miasta znajdowało się pole namiotowe, gdzie rozstawione było kilkanaście
namiotów 6-osobowych (wspominamy o nich od Villafranca Montes de Oca w większych miejscowościach
Castylii i Leon - tu występują ostatni raz).
Hotele/restauracje/bary:  szczegółowe  informacje  pod  numerem  telefonu  902  20  30  30,  albo  na
http://www.turismocastillayleon.com.
Większość pielgrzymów spędza tutaj noc. I  nic dziwnego - jest to jedna z najładniejszych i najbardziej
malowniczych miejscowości na camino. Poza tym jest to baza przed wyruszeniem w góry. Wchodząc do
miasta mijamy kościół Św. Jakuba, w którym znajdują się Puerta del Perdon - pielgrzym, który tutaj dotarł, a
nie miał już więcej sił, by dotrzeć do Santiago mógł w tym miejscu dostąpić takich samych łask jakby
ukończył pielgrzymkę w Santiago pod warunkiem że przekroczył owe drzwi przebaczenia. Poza tym warto
zobaczyć: kościół San Francisco - XIIIw. front, ogień zniszczył archiwa w 1968r., Castillo Palacio de los
Marqueses - zamek na kształcie prostokąta, budowa rozpoczęta w 1490, dwie oryginalne wieże zostały
zniszczone w czasie wojny, zobaczyć można wiele herbów na różnych cześciach budowli, Convento de la
Asuncion - założony w 1606r. przez Dona Maria de Toledo-Osorio, prowadzony przez siostry z zakonu Św.
Klary, Convento de San Jose - założony przez kanonika katedry w Santiago don Luis de Castro, barokowy
ołtarz, Colegiata de Santa Maria - zbudowana w XVI w., łączy w sobie elementy gotyckie i platersque,
klasztor  San Nicolas el  Real  -  włoski,  barokowy,  jezuicki  klasztor  założony w XVIw.,  Convennto de la
Concepcion, Monasterio de San Francisco.
2013-09-28 17:25:14 - Madzia: w Ave Fenix faktycznie klimat dość oryginalny, ale bardzo sympatycznie,
dobre warunki
2012-10-09  16:39:55  -  Paweł  SJ  :  Ave  Fenix.  koszt  5E.  Kolacja  7E.  Można  mówić  dużo.  Bardzo
specyficzne miejsce.  Prowadzone przez rodzinę,  taka jest  też atmosfera (witają wodą, noszą bagaże).
Prysznice brudne, klimat schroniskowy - tłok, zaduch. Wszystko trzyma się \"na słowo honoru\". Darmowy
internet. Wyjście na trasę dopiero ok 6.30!! (radzę nie negocjować wcześniejszych wyjść, bo Jesus bardzo
się wtedy denerwuje - zostałem pouczony, że wcześniejsze wstawanie jest obce postawie chrześcijańskiej)
Symbolika wszechobecna w Ave Fenix jest lekko mówiąc dziwna.
2012-10-04  21:56:48  -  :):  W  Ave  Fenix  klimat  New  Age  i  w  ogóle  synkretyzm  i  pomieszanie  z
poplataniem. Nocleg bodaj 5 euro, kolacja 7 euro - mimo niższej ceny mozna najeść się do syta. Zimne
łazienki. Nie można wyjść przed 6 / 6:30
2012-06-24 12:25:40 - Ola:): Spałam w muncypialnym. Cena 5 euro. Kuchnia, chyba jakiś garnek był i
ktoś sobie oś gotował. Pralki są i suszarki też. Bardzo fajne schronisko. Czysto i przyjemnie.
2011-11-02 21:31:03  -  Łukasz:  Polecam schronisko De la Piedra. Bardzo mili  prowadzący, darmowy
komputer z internetem, doskonale wyposażona kuchnia - są nawet przyprawy. Ceny: 8 eur. za miejsce,
pokój dwuosobowy - 10 eur/os. Poza tym albergue mucypialne - 5eur, Ave Fenix- 5, jeszcze jedno prywatne
za 7.
2011-07-10 14:08:57 - Mateusz: W schronisku/hotel De La Piedra są osobne pokoje ( chyba 1 pokój
ośmio osobowy, 5 lub 6 pokoi 3 osobowych i poddasze dla 14 osób). Za osobe 7 Euro a za śniadanie 3 Euro
(o szóstej).
2011-03-27 10:46:50 - Antoni: O Ave Fenix krążą sprzeczne opinie, więc minąłem je i poszedłem do La
Piedra (na szlaku, pod koniec miejscowości). Piękne, czyste, nowe albergue, prowadzi je młode małżeństwo.
Internet za donativo, rano duże śniadanie. Mają listę Mszy Świętych w Villafrance. Najlepszy nocleg na
moim Camino!
2010-11-04 17:44:22 - ks. Radek: Rzeczywiście Ave Fenix trąci klimatem new age. Warunki są bardzo
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proste, ale z czasem na nie w ogóle nie zwraca się uwagi. Kolacja (chyba 7€) dość smaczna, a na pewno do
syta. Oczywiście wieczorna Msza w pobliskim kościele na górce :)
2010-11-01 21:25:34 - basque: odnośnie municypalnego...Pani w recepcji mówiła tylko po hiszpańsku, a
w kuchni są 3 grzałki które służą do podgrzewania a nie gotowania, jest też mikforalówka
2010-06-30 11:21:50 - marys: Na końcu miejscowości, przy camino, po prawej stronie jest prywatne
schronisko Del Piedra. noc 8 euro, śniadanie (obfity!!! bufet od 5tej rano) 2 euro. jeśli ktoś potrzebuje
odpoczynku,  to  warto.  jest  kuchnia.  czysto  -  jedyne  miejsce  chyba  gdzie  spałam  na  czyściuteńkim
\'normalnym\' prześcieradle. internet za donativo. hospitaleros, którzy odesłali mi do Polski coś ważnego, co
przez nieuwagę zostawiłam :)
2008-09-14 00:13:26 - Mariusz: Niestety, wiele przesady w opisach niezwykłej atmosfery w "Ave Fenix"-
gospodarze  rzeczywiście  bardzo  mili  i  uprzejmi,  ale  cena  6  euro  za  proponowane  warunki  (jedne  z
najgorszych na Camino) , 7 euro za menu pielgrzyma (bez mozliwosci wyboru potrawy), dodatkowa opłata
za śniadanie (inaczej niż w wyżej zamieszczonym opisie)- wszystko to nakazuje pewną dozę krytycyzmu.
Jest wiele schronisk tańszych, o znacznie wyższym standardzie, ale dla atmosfery można spać nawet na
sianie w stodole- tylko dlaczego tak drogo?! Nocowałem tam we wrześniu 2008. Pozdrawiam wszyskich
caminowiczów obecnych i przyszłych. Buen Camino!
2008-07-20 12:49:58 - Marta: nocleg w Ave Fenix był niezapomniany. i wcale nie chodzi o warunki do
spania, ale o atmosferę, z jaką nie spotkałam sie w albergue municypalnych. ale co kto lubi...
2007-09-26 22:48:30 - Marek: Zdecydowanie potwierdzam powyzsze uwagi
2006-09-18 14:18:16 - Bartek:  Potwierdzam, że w Villafranca nocleg w Ave Fenix nocleg kosztuje aż 6
Euro. Dobrze by było zmienić bardzo mylący opis powyżej, który zachwala to schronisko. Po pierwsze
warunki w schronisku były jednymi z najgorszych na jakie trafiliśmy z kolegą na Camino w tym roku
2006(zimna woda pod prysznicem, brudno i niewygodnie w ubikacjach,brak kuchni), po drugie cena była
jedną z najwyższych,  a po trzecie oprócz nietypowego wyglądu nic wyjątkowego w gospodarzach nie
dostrzegliśmy.Wszystkim więc mogę polecić nocleg w 1 refugio przy wejściu do miasteczka gdzie nocleg
kosztuje 4€ a warunki są o niebo lepsze i jest kuchnia!
2006-08-31 22:10:49 - Magda&Ania:  W Villafranca del Bierzo refugio prowadzone przez D. Jesus nie jest
za donativo; noc kosztuje 6 EUR, mozliwosc kolacji za 7 Eur, takze sniadania za 2,5 Eur.

Za Villafranca następuję długie i męczące podejście do O Cebreiro. Pielgrzymi mają do wyboru
jedną z trzech dróg: jedna droga prowadząca praktycznie cały czas wzdłuż głównej drogi oraz
dwie, nieco bardziej uciążliwe, ale za to spokojniejsze i ładniejsze, dłuższe odpowiednio o 2 i
13km. Bardziej zmęczeni pielgrzymi nie powinni wybierać żadnej z tych dwóch ostatnich dróg.
Nie należy ich również wybierać w czasie złej pogody.
Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę każdej z tych trzech tras:

27 km wzdłuż drogi N.VI - za Villafranca przechodzimy przez most, i podążamy za●

strzałkami w lewo do Pereje; dalej dochodzimy do głównej drogi N.VI w miejscu gdzie wychodzi
ona z tunelu - tam skręcamy w prawo i dalej albo wzdłuż tej drogi albo starą częścią N.VI.
Droga jest nowowybudowana i przystosowana dla pielgrzymów, stąd też maszerowanie nią
jest przede wszystkim bezpieczne. Po 5km. (za znakiem z 410km) skręcamy w lewo do
Trabadelo wzdłuż starej N.VI.
29km przez Pradela - za rzeką po wyjściu z Villafranca skręcamy w prawo kierując się na●

Pradela. Uważać należy przed i w Pradeli - nie ma konieczności schodzenia do tego miasta
(jest tu bar - choć nie ma pewności że będzie otwarty, nie ma refugio). Dalej droga prowadzi
do Trabadelo gdzie łączy się z drogą opisaną w poprzednim podpunkcie. Mamy tu strome
podejścia i ostre zejścia, piękne widoki. Droga nie polecana w deszczu.
40km przez Dragonte - droga dla pielgrzymów z dużym zapasem sił. Przechodzimy na lewą●

stronę drogi NV1 obok wejścia do tunelu i dalej podążamy wzdłuż oznaczenia \'LE622
Corullon\'. Dalej skręcamy w lewo w droge oznaczoną \'Dragonte 7\'. Przechodzimy przez
Dragonte, dalej 4km do Moral de Valcarce, 5km do Villar de Corrales i 7km do San Fiz de Seo.
Przed Villar jest znak do GR1 Ruta Verde, który podobno wskazuje złą drogę, ignorujemy go i
skręcamy w prawo. Dołączamy do głównego camino w wiosce Herrerias.

UWAGA! Trzecia droga może być piękna i spokojna ale tylko wtedy kiedy nie ma deszczu. Nawet
najmocniejsi pielgrzymi muszą przeznaczyć ok. 8 godzin na dotarcie do Herrerias. Drogę było
niegdyś ciężko znaleźć. Podobno w marcu 2004 została ona na nowo odmalowana. Nie ma
żadnych udogodnień dla pielgrzymów za wyjątkiem fontann. Droga ta nie jest przeznaczona dla
rowerzystów.
Poniżej opisujemy pierwszą z trzech dróg.
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Pereje   
Mieszk.: 65 | Wys.: 542 m.n.p.m. | Do Trabadelo: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 175.6 km

Refugio: 30 miejsc, pojedyńcze łóżka, wspólny wieczorny posiłek, ograniczony dostęp do kuchnii, ciepła
woda.
Wioska za Villafranca nad rzeką Valcarce przy drodze N-120. Zachowany średniowieczny wygląd. Znajduje
tu  się  kościół  i  refugio  dla  pielgrzymów.  Za  główną  drogą,  która  ma  specjalnie  przygotowane  dla
pielgrzymów pobocze, znajdują się dwa nowoczesne miejsca na odpoczynek.
2009-10-31 19:26:10 - Kate Walker: W albergue nie ma wspólnego posiłku, za to kuchnia na poddaszu
bez ograniczeń. Przyjemne schronisko, 6€.

Trabadelo        
Mieszk.: 546 | Wys.: 578 m.n.p.m. | Do La Portela de Valcarce: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 170.1 km

Refugio: municypalne, 30 miejsc.
Camping: Camping Valle de See - 2km za Trabadelo skręcić w lewo do San Fiz de Soto, dalej jeszcze ok.
2km, camping z barem i restauracją.
Hostal/resturacja Nova Ruta, sklep spożywczy, bar i dobra francuska restauracja (menu za 8€).
Warto zobaczyć kościół San Nicolas - rzeźba Maryi z Dzieciątkiem, barokowy ołtarz, oraz kaplica Nuestra
Senora de la Asuncion.
2013-09-16 09:26:19 - Hania: W Trabadelo zaraz za kościołem jest jeszcze jedno nowe albergue - chociaż
hospitalera woli nazywać je szpitalem i ma rację, bo to miejsce jest prawdziwym balsamem na duszę
pielgrzyma:) Niezwykle rodzinna atmosfera. Gospodarze przygotowali dla nas obfitą kolację i zjedli ją razem
z nami, rano było też śniadanie, a wszystko donativo! W regulaminie jest zakaz używania budzików -
zamiast tego obudziła nas pieśń śpiewana przez hospitalerę przy akompaniamencie gitary. Jest tylko 10
miejsc, ale wolno się zapełniają, bo albergue nie jest widoczne z głównej drogi, tylko z trasy \"camino
duro\".
2011-08-24 12:50:57 - Jarry: Potwierdzam poprzednie wpisy: sympatyczne albergue (nadal 6E) i miła
hospitalera, a na dole przy kuchni mały salonik z telewizorem. Obok schroniska mały bar z napojami i
przekąskami, a parę kroków wcześniej sklep i kościół. Można też konkretnie zjeść: jakieś 100 metrów na
lewo jest główna szosa a przy niej dwa zajazdy (menu za 10E).
2007-09-25 15:13:45 - Marek: Polecam nocleg w Trabadelo.Czysto .Oplata 6 Euro.We Wrzesniu nocleg
bez problemow.
2007-08-24 17:58:36 - Magda i Jarek:
Ładne i zcyste schronisko.Jeden z pokoi 6 osobowy ,pralka ,suszarka, kuchnia.Z zewnątrz nie szczególne ale
warto sie zatrzymać.5euro
2007-06-08 16:17:48 - akpt: cena 6 euro (2006). Pokoje 6 osobowe.

La Portela de Valcarce   
Mieszk.: 50 | Wys.: 580 m.n.p.m. | Do Ambasmestas: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 166.8 km

Hostal/restuaracja Valcarce
Nazwa wioski oznacza małą bramę, bądź wąskie przejście. Druga część nazwy (Valcarce) to nazwa doliny w
której wioska ta jest położona. Oryginalnie wioska znana była pod nazwą Portela de Vallecarceris i była pod
jurysdykcją klasztoru Carracedo. 5km stąd znajduje się kuźnia, jedna z najlepiej zachowanych w El Bierzo.
Została ona zbudowana przez Nemesio Fernandeza w XIXw. Dom, skład na węgiel, banzao (staw), stajnia i
młyn są w bardzo dobrym stanie.

Ambasmestas     
Mieszk.: 90 | Wys.: 605 m.n.p.m. | Do Vega de Valcarce: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 165.4 km
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Albergue Das Ánimas: 18 miejsc, cena: 5€, tel. 619-04-86-26, www.dasanimas.com, brak kuchni, pralka,
internet, śniadanie 3€

Wioska usytuowana jest około 1km za Portella, w miejscu, gdzie rzeka Balboa wpada do rzeki Valcarce.
Znajdują się tu pozostałości rzymskiej drogi.

Vega de Valcarce         
Mieszk.: 861 | Wys.: 630 m.n.p.m. | Do Ruitelan: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 163.2 km

Refugio: 1. municypalne, 52 miejsca, podstawowe wyposażenie, zimna woda, brak kuchnii,  cena: 4€,
otwarte cały rok, klucze można uzyskać w barze Bar Charly, gdzie można dostać dobre jedzenie (może być
również otwarte na śniadanie, za wyjątkiem niedziel); 2. Albergue Saracin - prywatne, po prawej stronie,
cena: 4€, wspólny posiłek - 5€, ciepły prysznic, przyjemne i nowoczesne.
Hotel: Pension Fernandez - 24€ bez łazienki; Meson Las Rocas - na prawo, dobre posiłki o dowolnej porze,
Bar/alimentacion na drugim końcu wioski ma sello i księgę pielgrzymów.
Wioska założona w IXw. przez Sarraceno. Jest to główna wioska doliny Valcarce. Warto tu zobaczyć Castillo
de Sarracin - na wzgórzu nad doliną, zbudowany między XIV a XV w. Jest tu też palloza (charakterystyczne
dla tego regionu mieszkanie). Można zobaczyć tu też rzeźbę zrobioną z pnia drzewa.
Rzeka została tu spiętrzona tworząc wspaniałe miejsce do pływania.
2012-10-04 21:58:44 - :): we wsi jest apteka i supermarket
2012-08-08 15:38:02 - Pofik: Municypalne 5 Euro,dużo miejsc, po prawej stronie z 40 metrów od drogi,
ciepła woda, kuchnia dobrze wyposażona na tarasie na piętrze, dużo miejsc, dodatkowo mają jeszcze
materace, pralka.
2008-09-04 07:01:13  -  dorota:  cena  5  euro,  ciepłą  wodę  trzeba  sobie  włączyć.  pralka  i  suszarka
teoretycznie za 3 euro, ale hospitalera nie wzięła pieniędzy ;)
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Etap 26
Vega de Valcarce - Triacastela (31.6 km)

Ruitelan   
Mieszk.: 40 | Wys.: 690 m.n.p.m. | Do Las Herrerias: 1.1 km | Do Santiago de Compostela: 161.5 km

Refugio: 35 miejsc, prysznic i wc, cena: 4€, dobre opinie, anglojęzyczne, wieczorny posiłek 6€, śniadanie
2€, oferuje również homeopatię i masaż Shiatsu(!), jest tu też bar (również artykuły żywnościowe).
Warto tu zobaczyć kościół San Juan Bautista - XVw., kamienne sklepienie, oraz Ermita de San Froilan - znaki
pokazują miejsce, w którym San Froilan - jeden z patronów Leon - spędził noc w trakcie której wilki zjadały
jego osła.
2011-09-27 11:54:53 - MK: Polecam! Nocleg 5 eur, kolacja 7eur i to naprawdę syta i smaczna! Śniadanie
- wreszcie coś więcej niż bagietka i dżem ;), hospitalerzy bardzo przejmowali się czy niczego nam nie
brakuje, do tego stopnia, że gdy zostały 2 os. przy stole po śniadaniu, hospitaler zaparzył dla nas cały
dzbanek herbaty :) Gdzie indziej o herbacie mogłam z reguły tylko pomarzyć ;) Jedyny minus- brak sklepu.
2007-09-30 11:56:40 - zapominajka: Ceny się trochę zmieniły.. 5 euro za nocleg, za śniadanie 3. Jednak
za  nic  nie  zamieniłabym  się  z  kimś  nocującym  gdziekolwiek  indziej.  Kuchnia  wspaniała,  atmosfera
niesamowita..  czysto,  przytulnie,  miło,  rodzinnie,  muzycznie.  Proszę  się  nie  zrażać  zasadami  tam
panującymi. Tyle ile życzliwości i niespodzianek nas tam spotkało... :) polecam i pozdrawiam  peregrino z
Krakowa (na Camino we wrześniu 2007)

Las Herrerias     
Mieszk.: 100 | Wys.: 675 m.n.p.m. | Do Hospital: 1 km | Do Santiago de Compostela: 160.4 km

Hotel/bar: Paradiso del Bierzo - 48€, bar, menu, bocadillos, Casa do Ferreiro - na końcu wioski, posiłki,
menu 7.50€, Casa Polin - na końcu wioski - bar, posiłki, łóżka - 30€ za pokój 2-os., mały sklep spożywczy
przy skrzyżowaniu dróg.
Można tu zobaczyć kościół - ciekawe sklepienie, XVI-wieczny obraz Chrystusa i barokowy Św. Juliana. Jest tu
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też most rzymski nad rzeką Valcarcel, częściowo przebudowany w XV wieku. Za wioską stoi nowoczesna
fontanna - tu też można zrobić postój.
2012-10-04 21:58:01 - :): we wsi nie ma sklepu!
2012-06-24 12:29:27  -  Ola:):  Schronisko cena 5 euro. Pranie 4 euro. Kolacja wegetariańska 7 euro.
Czysto i schludnie, tylko mało miejsc do siedzenia w przypadku deszczu. Co do kolacji wegetariańskiej -
jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony do zimnych zup gaspaccio to lepiej niech sobie pójdzie do wioski i tak
kupi jakieś menu.
2012-06-19 09:59:27 - Aneta: Bardzo klimatyczne miejsce i smaczne menu wegetariańskie za 7e.
2011-11-02 21:33:57 - Łukasz: Jest też małe albergue z miłymi hospitalieros przygotowującymi posiłki
dla pielgrzymów (cena w zależności od dania, trafiliśmy akurat na dzień z menu wegetariańskim). 5 e za
nocleg. Łóżka do wyboru - pietrowe lub dwuosobowe. I było to jedyne miejsce, gdzie na początku zapytano
nas, czy nic nas nie pogryzło i czy nie potrzebujemy pomocy :)

Hospital
Wys.: 790 m.n.p.m. | Do La Faba: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 159.4 km

Początki tej wioski związane są ze starym angielskim szpitalem. Dokumenty mówią o jego istnieniu już w
XII, XIII w. Zobaczyć można pozostałości starego kościoła oraz cmentarz dla pielgrzymów.

W tym miejscu rozpoczyna się krótkie, acz strome podejście do O Cebreiro. Mimo, że jest to
jedynie 8km, trzeba na ten odcinek przeznaczyć ok. 3 godziny. Początkowo idziemy lasem
kasztanowców, potem otwartym polem, po drodze przechodząc przez kilka maleńkich osad. Do
La Faba mamy drogę asfaltową, ale piechurzy mogą skręcić w lewo na dobrze oznakowaną
drogę przez las.  Rowerzyści  mogą kontynuować jazdę skręcając w prawo na skrzyżowaniu
okrążającym La Faba i dołączyć do drogi piechurów w Laguna de Castillo. Ale uwaga - jest to
długa wspinaczka! W czasie deszczu zaleca się żeby piechurzy wybrali drogę dla rowerzystów.
Pogoda może być tu bardzo różna o każdej porze roku. Należy pamiętać, żeby tak zaplanować
sobie przejście tego odcinka, aby do O Cebreiro dotrzeć przed zmrokiem!

Zanim dotrzemy do O Cebreiro wkraczamy do czwartego i ostatniego regionu autonomicznego
wzdłuż camino frances: Galicja. Jest to kraina zielona, ponieważ jest tu bardzo wilgotno. Jest to
też region, który posiada swój własny język - Gallego - znaki często opisywane są częściej
właśnie w Gallego niż w Castilian (czyli klasycznym hiszpańskim).
Refugia w Galicji są z reguły bardzo podobne do siebie. Większość z nich została zbudowana w
roku  świętym  w  1993.  Niektóre  są  bardzo  duże,  niektóre  są  małe,  mieszczące  się  w
przystosowanych odpowiednio budynkach szkolnych. Większość otwierana jest o 16:00 (jedynie
w sezonie bywa że już o 13:00). Zdecydowana większość ma kuchnię, ale nie ma co liczyć na
możliwość korzystania z jakichś garnków czy naczyń kuchennych. Również papieru toaletowego
nie ma tyle co chociażby w Castylii i Leon - warto o tym pamiętać :). Należy liczyć się z tym, że
większość z nich,  a prawie wszystkie w okresie letnim, wypełnione będą grupkami głośnej
młodzieży.

La Faba  
Mieszk.: 90 | Wys.: 917 m.n.p.m. | Do La Laguna: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 156.8 km

Refugio:  nowe,  otwarte  w  2004  roku,  założone  przez  niemiecką  grupę,  obok  kościoła,  35  miejsc,
oznakowane dojście.
Wioska wspominana w dokumentach już w 1252r. Jest tu kościół San Andres - przebudowany w XVIIIw.,
obecnie w ruinie po trzęsieniu ziemi.
2011-10-12 16:38:15  -  Majka:  Dla mnie  popołudnie  i  nocleg w La  Fabie  zaowocowały  spotkaniem
przyjaciela na resztę wędrówki.
2010-10-07 16:11:42 - Alina: Spotkało mnie tu cudowne zdarzenie. Będę je wspominać do końca życia.
Młody Hiszpan dość stanowczo odmówił mi powieszenia prania na zajmowanej przez niego suszarce. A w
czasie wieczornej modlitwy o pokój prowadzonej przez przybyłego do kościoła franciszkanina przyszło mu
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symbolicznie umyć mi stopy. Był wzruszony. Ja też. Przepraszał. Następnego dnia rano dał mi leki p.bólowe i
opatrzył mi chorą nogę. Gdy spotykaliśmy się potem na trasie czuliśmy, że to Cuda Camino. La Faba to dla
mnie najmilsze miejsce na Camino.
2009-08-04  14:34:04  -  Katarzyna:  Schronisko  i  klimat  w  nim  rzeczywiście  przyjemne.  Można
uczestniczyć w wieczornej modlitwie prowadzonej przez Franciszkanów.
2008-07-15 17:06:30 - Ania: bardzo przyjemne schronisko prowadzone przez Niemkę. Bliziutko sklep i
bar, piękne widoki, kaplica. 4 euro - duża sala, ciepła woda, piękna duża kuchnia :)

La Laguna
Mieszk.: 50 | Wys.: 1180 m.n.p.m. | Do O Cebreiro: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 154.5 km

Ostatnia wioska w prowincji Leon. Ostatnia osada przed dotarciem do O Cebreiro.

Za Laguna de Castilla natkniemy się na pierwsze galicyjskie oznakowania drogi. Będą się one
pojawiać co 500 metrów aż do samego Santiago. Niestety, nie ma tu już bardzo dobrych tablic
informacyjnych jakie mieliśmy okazję oglądać w Castylii  i  Leon.  Może w przyszłości  się to
zmieni.

O Cebreiro       
Mieszk.: 50 | Wys.: 1330 m.n.p.m. | Do Linares: 3 km | Do Santiago de Compostela: 152.1 km

Refugio: 80 miejsc,  otwarte cały rok,  często hałaśliwe,  pełne wyposażenie,  ciasne pomieszczenia do
spania, kuchenka nie zawsze działa, donativo, przechowalnia rowerów na zewnątrz, gdy pielgrzymów jest
zbyt wielu możliwość noclegu w Palloza numer 22.
Hostal: Hostal San Giraldo de Aurillac obok kościoła, możliwe, że w sezonie letnim nie będzie tu wolnych
miejsc, wtedy do O Cebreiro przybywa bardzo dużo turystów; Meson Anton, Meson Carolo, obydwa mają
menu za 6€; kilka małych sklepików z pamiątkami.
Camping: możliwość rozbicia namiotów obok refugio.
Mała wioska z 20 domami. Wydaje się, że czas dawno się tutaj zatrzymał. Ważny punkt na camino. Wioska
ta powstała dzięki i  dla pielgrzymów. Był tu szpital z XIw. do 1854r., prowadzony przez mnichów. XII-
wieczny kościół (Msza dla pielgrzymów o 20:00, po wiosce krąży proboszcz z "reklamami" wieczornej Mszy
:)  )  posiada zabytkową XII-wieczną figurę  Maryi.  Na zewnątrz  znajduje  się  popiersie  z  brązu księdza
proboszcza - D. Elias Valina, który swoje życie poświęcił camino i pielgrzymom. Można tu również podziwiać
pallozas - typowe galicyjskie kryte strzechą budowle o pochodzeniu celtyckim. W jednym z nich znajduje się
muzeum. Latem franciszkańcsy zakonnicy zapewniają duchową opiekę nad pielgrzymami.
2013-09-28 17:26:41 - Madzia: miejsca w miasteczku zapełniają się niesamowicie szybko (nie tylko w
albergue, ale również we wszystkich pozostałych hostelach), ale franciszkanie pozwalają spać pod wiatą
kościoła i nam np. przynieśli dodatkowy śpiwór ;)
2012-10-09 16:42:04 - Paweł SJ :  Nowe schronisko. 7E, w kuchni znaleźliśmy 1 garnek, 3 szklanki i
kieliszek do wina. Jest też sklepik, ale bardzo słabo zaopatrzony, otwierany wieczorami. Rok temu udało mi
się tu kupić... Grześki! Niestety trzeba powiedzieć, że schronisko strasznie szybko się niszczy - grzyb na
całym suficie w męskiej łazience, jak i w niektórych miejscach w dormitorium. Prysznice bez zasłon, do tego
z dużym oknem wychodzącym wprost na drogę. Droga w dół, przy dużym deszczu (tak jak to myśmy mieli),
lepiej iść od razu na główną drogę i kierować się za drogowskazami na Triacastela. Co prawda nadrabia się
2-3km, ale jest to dużo bezpieczniejsze i wygodniejsze niż błąkanie się po lasach i łąkach w deszczu i błocie.
Polecam menu pielgrzyma w restauracji po lewej stronie idąc ze schroniska do kościoła (9E).
2012-10-04  22:00:24  -  :):  o  dziwo  znalazl  się  jeden  garnek  i  kilka  kubków,  jest  więc  możliwość
zagotowania herbaty.
2012-06-24 12:36:27 - Ola:): Kuchnia bez wyposażenia. Schronisko 5 euro, miejsc chyba ze 100. Mimo,
że było dużo ludzi nie siedzieli sobie na głowie. Wiele przesady z tą wymytą atmosferą - schronisko jest po
prostu duże i wyremontowane (styl IKEA - przynajmniej tak mi się kojarzy). Duża jadalnia - kto sobie jakąs
bagietkę przyniósł to mógł spokojnie zjeść. Prysznice faktycznie bez zasłonek, ale czym się przejmować jak
łazienki są oddzielne dla kobiet i mężczyzn? Miejscowość wspaniała, widoki cudne. Dla osób, które nie mogą
lub nie chcą iść codziennie rano około 6.45 jedzie autobus do Samos i dalej do Sarii.



Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 34/64

2011-03-27 10:52:05 - Antoni: Warto obejrzeć kościółek. Najstarszy na Camino! W XIV wieku wydarzył
się tu cud eucharystyczny, do dziś przechowuje się naczynia liturgiczne w których się dokonał. W latach 70.
XX wieku miejscowy proboszcz Elias Valina Sanpedro opublikował pierwszy przewodnik po Camino, a w
1982 oznaczył całą (!) drogę żółtymi strzałkami.
2010-11-11 23:14:09 - Marta: Jak wszystkie galicyjskie albeurgues, to w O Cebreiro jest przeraźliwie
czyste i sterylne, i zdaje się, że środki czyszczące skutecznie wymyły również wszelką atmosferę. Czułam
się jak wrzucona w trybiki jakiejś strasznej maszyny ;) wielką zaletą O Cebreiro jest niesamowity zachód
słońca za albergue, a w nocy gwiazdy na wyciągnięcie ręki... :)
2010-11-04 17:50:42 - ks. Radek: Warto dodać, że tutaj znajduje się punkt hiszpańskiego Czerwonego
Krzyża. Udzielają bezpłatnie profesjonalnej pomocy medycznej. Moje stopy były zadowolone ;P
2010-11-04 17:48:01  -  ks. Radek:  Pierwsze galicyjskie alberque. Mnóstwo biurokracji,  stała cena za
alberque  5€,  brak  możliwości  zarezerwowania  miejsca  dla  idących  jeszcze  współpielgrzymów.  Mniej
sympatycznie niż w Castylii. Wieczorna Msza w kościele parafialnym, w którym był cud eucharystyczny.
Pogoda górska.
2008-10-13 22:10:12 - kasiUnia: Jeżeli zabraknie dla Was miejsca w albergue, hospitalero pozwoli wam
wziąć  prysznic  (3  euro,  podobnie  jak  nocleg,  zachować ticket).  Nie  praktykuje  się  tu  spania  na tzw.
podłodze: w nocy przychodzi nocny strażnik, budzi w nocy, legitymuje, spisuje i straszy przesłaniem danych
do innych albergue celem załatwienia tzw. wilczego biletu. Oprócz albergue nie ma gdzie spać, chyba, że
kogoś stać na pokój za 45 euro. Wioska piękna, w albergue okropnie. I prysznice w łazienkach bez zasłonek.
2008-06-19 12:19:09 - andrzej:
Dlaczego nie wspominacie o galicyjskim Graalu? Dla mnie to jest najważniejsze miejsce na Camino.
Właśnie z powodu Graala.
2007-08-24 18:08:09 - Magda i Jarek: W schronisku jest kuchnia natomiast brak jest naczyń ,garnków i
sztućców.Warto o tym pamietać przed zrobieniem zakupów ,nie ma czym i w czym przygotować posiłku.

Linares   
Do Hospital de la Condesa: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 149.1 km

Casa Jaime - bar, sklep, jedzenie, pokoje - 24€. Podobno niezbyt przyjazne dla pielgrzymów.

Między Linares a Hospital de la Condesa na Alto San Roque zobaczyć można wspaniałą rzeźbę
pielgrzyma.

Hospital de la Condesa  
Do Alto do Poio: 3 km | Do Santiago de Compostela: 146.6 km

Refugio: aby się tu dostać należy zawrócić z drogi w stronę wioski i zaraz w prawo polną drogą, 18 miejsc,
ciepły  prysznic,  kuchnia,  ogrzewanie  podłogowe,  przyjazne,  może  być  alternatywą  dla  O'Cebreiro,
szczególnie  latem,  choć  bywa  przepełnione;  nie  ma  tu  sklepu  ani  baru,  więc  należy  kupić  jedzenie
wcześniej.
2009-10-31 19:34:38 - Kate Walker: W październiku albergue było zamknięte z powodu remontu, zatem
możliwe, że warunki się tam zmienią. Następne albergue jest w Alto do Poio - jedna sala za barem, malutka
łazienka, stan raczej surowy, pewnie będzie się to zmieniać. 3 km dalej jest natomiast Fonfria z prywatnym
albergue - 8€, wygodnie, choć jedno wielkie dormitorium z piętrowymi łóżkami, duży salon, a pomocnik
hospitalery pochodzi z Kuby i jest wiecznie uśmiechniętym instruktorem salsy ;).
2007-09-26  23:18:31  -  Marek:  Polecam  nocleg  w  Fonfria.Prywatne  albergue.  Pralka  ,microwave,
internet,restauracja.

Alto do Poio      
Wys.: 1337 m.n.p.m. | Do Fonfria: 3.4 km | Do Santiago de Compostela: 143.6 km
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Albergue El Puerto: 18 miejsc, cena: 6€, tel. 982-36-71-72, brak kuchni, jedzenie w barze. Pozostałe
możliwości noclegu: Santa Maria de Poio - cena: 30€, lunch: 10€, sklep; Posada del Peregrino - cena: 18€
bez łazienki, dobre jedzenie, niedrogo.

Fonfria
Do Triacastela: 8.6 km | Do Santiago de Compostela: 140.2 km

Wpisy z alto de poio
W Fonfria przyjemnie, choć widoków akurat lalo i nie można bylo widoków podziwiać.
Autor: Ewa Dodano: 2012-07-09 22:13:29
Potwierdzam  słowa  basque:  kto  nie  nocuje  na  O  Cebreiro,  a  nie  chce  zamęczyć  nóg  intensywnym
schodzeniem, to polecam nocleg w Fonfria (połowa zejścia z O Cebreiro do Triacastela): piękne położenie i
widok  z  okien  sali  internetowo-wypoczynkowej,  duże dormitorium na 40 osób (nocleg  za  8E),  czyste
łazienki, pralnia. Nie ma niestety dostępnej kuchni, ale można wykupić menu za 9E (wspólna kolacja z
tańcami :)
Autor: Jarry Dodano: 2011-08-24 13:00:20
W Fonfrija jest Alberque da Reboleira\" , 8 E / 10 km od Tricastelli), brak kuchni ale piękne A.
 
za Alto w Fonfria znajduje sie Alberque A Reboleira, 7€, brak kuchni i internetu, sute menu pelegrino na
miejscu za 8 €, sniadanie 3 €, czysto i przyjemnie, mila atmosfera.
Autor: Piotr Dodano: 2008-03-24 19:19:27

Triacastela        
Do Calvor: 14 km | Do Santiago de Compostela: 131.6 km

Refugio: 1. przed wioską, 68 miejsc, pokoje z 4 lub 6 łóżkami piętrowymi, ciepły prysznic, brak kuchni, w
razie braku miejsc można spać w kościele - po Mszy o godz. 20:00; 2. Aitzenea - nowe prywatne refugio
przy głównej drodze, 30 miejsc, prowadzone przez Lucite, otwarte sezonowo, cena: 7€, ciepły prysznic, 2
łazienki, kuchnia, pralnia (pralka/suszarka 3€).
Jest tu kilka prywatnych miejsc noclegowych, bary, restauracje, 2 supermercados, bank. Znajduje się tu
również kościół Santiago.
2013-10-05 11:48:17 - Michał: Complexo Xacobeo za 9EUR. Jeśli komuś potrzebne to Wi-Fi. Duszne sale.
Dobrze wyposażona kuchnia. W Kościele faktycznie ekscentryczny (moim zdaniem za bardzo) ksiądz. W
miasteczku jest apteka, dużo knajp, obecnie jeden supermercado.
2011-11-02 21:37:30  -  Łukasz:  Witamy w Galicji  -  muncypialne bardzo szybko zapełniają się (pocz.
września 2011), a prywatne są drogie - w Tricastelli ceny wynosiły 9,9 i 8 euro za nocleg w każdym z
prywatnych albergue.  W tym, w którym nocowaliśmy -  pierwsze po lewej  stronie głównej  drogi,  była
przyzwoicie wyposażona kuchnia.
2010-11-04 17:51:55 - ks. Radek: Tutaj jest kolejny punkt hiszpańskiego Czerwonego Krzyża. Fachowa
pomoc medyczna.
2010-10-08 09:59:30 - Alina - o Samos: Alberga przyklasztorna (donativo) w Samos była miejscem,
gdzie załamałam się. Bardzo ciasno, bardzo prymitywnie. Materace niepierwszej czystości, leżą na łóżkach
na dykcie. Za to na ścianach świeże malowidła. Akustyka tego miejsca jest wyjątkowa - masz wrażenie że
chrapanie z całej sali zbiera się nad twoją głową. Ogólnie przypomina to kazamaty. Ma to swój urok, ale nie
zasnęłam tam nawet minuty i o 5 rano uciekłam z ulgą...
2010-10-08 09:50:48 - Alina: Municypalne po lewej stronie po wejściu do Triacasteli było \"Completo\",
ale idąc dalej za kościołem było kolejne - duże, wygodne, czyste, przestrzenne pokoje, kuchnia z małą
ilością naczyń, ale daje się gotować. Wieczorna msza dla pielgrzymów w kościele, w dość luźnej atmosferze.
Miałam przyjemność czytać błogosławieństwo dla pielgrzymów (poza mną 1 rodak) po polsku. Zostałam
wyposażona w teksty o Camino po polsku. Było bardzo miło... ale niestety na koniec ksiądz powiedział mi,
że Polska tkwi w latach 30 XIX wieku i \"czar prysł\"
2010-10-01 20:20:31 - moniczka: polecam drogę przez Samos, cudownie zielona, idzie się wąwozami,
blisko rzeczek, a na koniec przepiękny widok na położony poniżej klasztor Benedyktynów (który można
zwiedzać,  oprowadza  ojciec,  który  oprócz  hiszpańskiego  mówi  chyba  też  po  angielsku).  Jeżeli  ktoś
zdecyduje sie tu na nocleg to polecam prywatne albergue Val de Samos - pierwsze które się widzi idąc
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Camino) super wyposażona kuchnia (jest nawet zmywarka) w pewnym stopniu może rekompensować dość
wysoką cenę noclegu 11 euro www.valdesamos.com
2008-11-11 12:01:00 - Anka_r11:
Po lewej stronie znajduje się albergue z pokojami 4-osobowymi, ciepła woda, koszt 3 euro. Naprzeciwko
albergue znajduje się bar "Pelergino", gdzie obiad dla pielgrzymów kosztuje 9 euro - duży obiad i smaczna
sałatka.
2008-09-04  07:05:58  -  dorota:  jak  albergue  jest  zamknięte,  można  spać  na  polideportivo  -  sali
gimnastycznej, za darmo, są prysznice z zimną wodą.



Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 37/64

Etap 27
Triacastela - Sarria (18.5 km)

Za Triacastela do wyboru mamy dwie drogi do Sarria - pierwsza prowadzi przez Samos (11km,
44 miejsca w refugio w klasztorze, ciepły prysznic, brak kuchnii, otwarte cały rok, możliwość
uczestniczenia w modlitwach) i  dalej  16 km do Sarria,  natomiast  druga trasa -  oryginalne
camino, 8.5km krótsza, prowadzi przez Calvor (14 km) i  dalej 4.5 km do Sarria. Opiszemy
poniżej tą drugą opcję.

Calvor
Do Sarria: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 117.6 km

Albergue de la Xunta de Calvor: 22 miejsca, cena: 6€, w starej szkole (100m przed znakiem "116.5
km"),  tel.  982-53-12-66 /  660-39-68-12,  całoroczne,  kuchnia (bez wyposażenia,  nie można korzystać),
pralnia,  zalecane  własne  jedzenie,  można  podobno  zamówić  telefonicznie  jedzenie  z  baru  w  Sarria.
Większość osób udaje się dalej do Sarii, więc albergue jest mało oblegane i dość spokojne. Albergue na
odludziu, ciasne, kiepsko wyposażone i daleko do wszystkiego... jakieś pół kilometra dalej 2 bary, w jednym
z nich malutki sklep (Madzia, 2013-09-28)

Sarria        
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Mieszk.: 12000 | Wys.: 420 m.n.p.m. | Do Barbadelo: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 113.1 km

Refugio: 1. na wzórzu w starej części przy Rua Mayor 79, otwarte o 16:00, kuchnia, jadalnia, prysznic
(ciepły dla pierwszych osób), otwarte cały rok, 40 miejsc, pomieszczenie na rowery; 2. nowe, prywatne
refugio na Rua Mayor 31, 50 miejsc, czysto, przyjaznie, cena: 7€, ciepły prysznic, obok bar - śniadanie od
7:00.
Zakwaterować się można również głównie w nowszej części miasta - hostale, hospedaje, kawiarnie, bary,
restauracje. Camping nad rzeką.
Strzałki prowadzą przez starszą część miasta. Warto zobaczyć: romański kościół San Salvador, ruiny XIV-
wiecznego zamku.
2013-10-05 11:53:17 - Michał: Municypalne za schodami kawałek w prawo. Spałem w International przy
samym  Camino  i  raczej  odradzam.  10EUR.  Standard  sypialni  i  łazienek  bardzo  wysoki,  ale...drętwi
hostalieros, brak kuchni dla pielgrzymów, jedno stanowisko do prania na kilkadziesiąt miejsc.
2011-11-02 21:39:34  -  Łukasz:  Muncypial  kompletny przed 15.  Poza nim miło było w Don Alvar  -
ogródek, hamaki, wyposazona kuchnia, sala z kanapami. A na wieczór - ognisko i poczęstunek grappą przez
właściciela. Warte tych 9 eur.
2011-10-18 11:37:06 - tipo: Alberque municipal za 5 Euro, otwierany od 13:00, jednak już o 15 nie było
wolnych  miejsc  pod  koniec  września.  Bardzo  miłe  miasto,  wiele  supermarketów  i  knajpek;  kafejka
internetowa
2011-03-27 10:56:48  -  Antoni:  Albergue samorządowe bez sprzętów kuchennych.  Msza o  18:30 w
kościele przyklasztornym (przy szlaku), rano o 9 w Santa Marina.
2010-11-01 21:33:21 - basque: jest też Alberque municypalne de Peregrinos de Sarria, calle Mayor 31,
40 miejsc, 5 E, od Sarii teoretycznie potrzebne są w credencialu 2 pieczątki, jedna z trasy z kościoła a druga
z kościoła lub z  Albergi  (ale trzeba o to pytać w informacji  turystycznej  bo to informacje trochę nie
sprawdzone)
2010-06-13 23:30:51 - Haga: Choć przybyłyśmy do Sarrii ok 22.00 (autobusem z Lugo) znalazłyśmy
nocleg w którymś z kolejnych prywatnych alberg przy c/ Mayor (4,5 euro). Bardzo dobre warunki, choć sala
bardzo duża. Kuchnia wyposażona, łazienki z ciepłą wodą.
2008-11-11 12:12:00 - Anka_r11:
Publiczne albergue znajduje się w starej części Sarri na wzgórzu na Rua Major i  kosztuje 3 euro. Jest
kuchnia, a w niej dwa garnki, 2 kubki, 4 szklanki i sztucce koleżanki :-)) Nie było ciepłej wody, raczej taka
letnia.
W pobliżu publicznego albergue dużo prywatnych albergue - można by rzec, że cała uliczka składała się z
nich.
2008-09-04 07:07:48 - dorota: tutaj też spaliśmy na polideportivo - otwierali o 20.
 przd centrum miasta, przed mostkiem trzeba skręcic w lewo i iść jakieś 10-15 min, będzie po prawej. też
za darmo, w dodatku tutaj były ciepłe prysznice :)
2008-08-02 12:33:34 - Paulina: Bardzo duzo prywatnych Refugio, gdzie mozna przenocowac za 7-10
euro. Sympatyczne miasto z ladnym kosciolem.
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Etap 28
Sarria - Portomarin (23 km)

Barbadelo   
Do Morgade: 7.5 km | Do Santiago de Compostela: 108.6 km

1. Albergue de la Xunta: 18 miejsc, cena: 6€, przy camino, tel. 982-53-04-12, całoroczne, otwierane o 13,
kuchnia (bez wyposażenia); 2. Albergue A Casa de Carmen: 26 miejsc, cena: 10€, ok. 200m za albergue
miejskim, przy kaplicy San Silvestre, tel. 982-53-22-94, www.acasadecarmen.com, otwarte o 13, od IV do X,
internet, menu w barze 10€. urokliwie położony na wzgórzu, zdala od zgiełku miejskiego, wyborna domowa
kuchnia galicyjska (Magda i Jarek, 2007-08-24); 3. Albergue O Pombal: 12 miejsc, cena: 10€, ok. 100m od
kościoła i albergue miejskiego, tel. 686-71-87-32, www.albergueopombal.blogspot.com, otwarte o 13, od
Wielkiego Tygodnia do X, kuchnia, pralnia, możliwość zakupienia jedzenia w sklepie i przygotowania sobie
posiłku w kuchni, tv; 4. Albergue Casa Barbadelo: 23 miejsca, cena: 9-12€, Vilei - 600m przed albergue
miejskim, tel.  659-16-04-98, www.barbadelo.com, otwarte o 12, od Wielkiego Tygodnia do X, kuchnia,
internet, menu w barze 9€
W wiosce zobaczyć można kościółek poświęcony Santiago. Można tam otrzymać sello. 

Morgade
Do Ferreiros: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 101.1 km

Cafe/bar - posiłki, bocadillos, możliwość noclegu - 21€, otwarte od kwietnia do listopada.

2010-04-29 09:35:15 - Staszek: spałem w pażdzierniku za 8E, byłem jedynym gościem. Bardzo czysto.
Polecam.
2008-11-11 12:18:00 - Anka_r11:
W Morgade jest słupek pokazujący odległość 99,5 km. Po lewej jest kawiarenka, a jakieś 15 m za tą cafejką
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po prawej stronie jest kapliczka - trochę zaniedbana i pomazana przez pseudopielgrzymów.
2008-07-15 17:09:55 - Ania:
W barze naprawdę duuuuża kawa - pyszna :) za słupkiem 100km.

Ferreiros  
Do Mirallos: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 99.6 km

Refugio: 22 miejsca, ciepły prysznic, kuchnia, właściciele prowadzą bar Casa Cruceiro  -  menu 7.50€,
bocadillos, napoje, rękodzieło.

2012-08-08 15:44:13 - Pofik: Oprócz municypalnego za 5 euro(podobno moga nocować tam tylko ci co
przeszli więcej niż jeden dzień, czysto jest kuchnia bez wyposażenia, jednorazowa pościel), jest jeszcze
prywatne albergue przy restauracji przy kościele, gdzie serwują smaczne menu peregrino (7,50), prywatne
albergue też 5 euro, to jest jakieś 200 metrów od municypalnego, ale bardzo możliwe, że już nastepna
miejscowość ( na kamieniu milowym zaraz przed restauracją 98km pisze Mirallos).
2011-06-09 19:28:04 - Piotr: albuerque kosztuje już 5 euro - nocowałem w maju 2011
2008-11-11 12:22:00 - Anka_r11:
Ferreiros (oznaczenie kilometrów to 98 km do Santiago) znajduje się bar z miłą obsługą. Za barem jest małe
albergue - 22 miejsca, kosztuje 3 euro, ciepła woda przez cały czas. Nie ma tu sklepu, więc lepiej zrobić
zakupy w Sarri.
2007-06-08 16:21:47 - akpt: Donativo (2006). Nie ma sklepu. Sa dwa bary -- tym dalszym wspaniałe
menu!!! Przwdziwie hiszpańskie!!!

Mirallos  
Wys.: 650 m.n.p.m. | Do Portomarin: 9 km | Do Santiago de Compostela: 99.1 km

Bar/restauracja O Mirallos - bardzo dobre posiłki, przyjazna rodzina, śniadania, otwarte cały rok.

Portomarin         
Mieszk.: 2300 | Wys.: 324 m.n.p.m. | Do Gonzar: 7.5 km | Do Santiago de Compostela: 90.1 km

Refugio: 44 miejsca, w nowoczesnym budynku, w przypadku braku miejsc możliwość noclegu w drugim
budynku - 96 miejsc, otwarte cały rok, z reguły jest tu dużo pielgrzymów praktycznie w każdym czasie, ale
szczególnie w lipcu/sierpniu.
Możliwość  noclegu  w wielu  prywatnych  hotelach.  Liczne  sklepy  spożywcze,  bank,  bary  i  restauracje.
Camping Santa Maria - dotrzeć tam można skręcając w prawo za mostem prowadzącym do miasta i dalej
znowu w prawo za piekarnią i dalej ok. 1km w dół alejką omijającą zbiornik wodny; w pobliżu restauracja z
dobrymi posiłkami.
Jest to nowe miasto, zbudowane gdy stare zostało zatopione przez wodę zgromadzoną przez nową tamę.
Kościół Santa Nicolas został rozebrany na części i kamień po kamieniu odbudowany w centrum na miejscu,
które zajmuje do dziś. Portal wykonany został przez mistrza Mateo, znanego choćby z tego że wykonał
Portico de la Gloria w Santiago de Compostela. Istnieje możliwość kąpieli  przy tamie. Znajdują się tu
również dwie piekarnie specjalizujące sie w Tartas de Santiago.
2013-09-28 17:29:28 - Madzia: municypalne nowe, przestrzenne, ale kuchnia bez wyposażenia..
2012-06-24 12:57:42 - Ola:): Muncypialne za 5euro. Kuchnia bez wyposażenia. Dużo miejsca. Miejsc do
spania powyżej 50. W kościele piękne sello.
2011-11-02 21:41:12 - Łukasz: Kładka we wrześniu 2011 w remoncie. Dobrze oznakowano \"objazd\" dla
pielgrzymów.
2010-11-04 17:54:48 - ks. Radek: Są 2 prywatne alberque po lewej stronie od mostu. W tym niżej
położony, nie pamiętam nazwy, jest świetnie wyposażona kuchnia i bar. Za to nocleg jest na ogromnej sali -
stąd trudno o ciszę.
2010-06-13 22:53:59 - Haga: Spałam w alberge municypiale. Duże, czyste. Miałyśmy 8 osobową salę. W
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kuchni faktycznie nie ma nic oprócz kuchenki. Duże łazienki, obok budynku park dla chcących wypocząć.
Koszt 5 euro, dają jednorazowe prześcieradła.
2008-11-11 12:27:00 - Anka_r11:
Jak przejdzie się most to na wprost znajdują się schody i brama. Za tą bramą po lewej stronie znajduje się
albergue. Za nim prywatne refugio kosztuje 8 euro, a obiad pielgrzymi 9 euro.
Jeśli ktoś nie zamierza nocować w Portomarin to lepiej kierować się po przejściu mostu w lewo, a natępnie
po lewej stronie zobaczymy mostek, przez który trzeba przejść.
2008-08-02 12:36:37 - Paulina: Polecam duze, prywatne refugio nad rzeka za 8 euro - znajduje sie tam
okolo 100 miejsc, atmosfera jest bardzo mila, jest bardzo ladna, dobrze wyposazona kuchnia, internet,
pralki i oddzielny pokoj do prania i wieszania ubran.
2008-07-15 17:14:14 - Ania:
Refugio jest czynne dopiero od 16. Jest jeszcze duże prywatna nad rzeką za 8 euro czynne cały dzień.
Internet, kuchnia duża, pralki.
2008-06-19 12:28:26  -  andrzej:  Miałem okazję spac na sali  gimnastycznej przy głownym placu, bo
wszystkie miejsca w refugiach były zajete.  Nie zapomnę wspaniałych pokazów tańca regionalnego na
fiestach tak często organizowanych w lipcu i sierpniu na trasie Camino. W Portomarin był jeden z lepiej
zorganizowanych festynów.
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Etap 29
Portomarin - Palas de Rei (24.6 km)

Wyjście z Portomarin: należy zejść na dół do głównej drogi, skręcić w lewo, przejść żelazną
kładką dla pieszych nad rzeką i dalej przez las. Nie należy kierować się znakiem Camino de
Santiago przy głównej drodze!

Gonzar  
Do Castromaior: 1 km | Do Santiago de Compostela: 82.6 km

Refugio: 18 miejsc, przy głównej drodze na końcu wioski, salon, kuchnia, możliwość otrzymania śniadania,
bocadillos, maszyna z napojami na zewnątrz.
Cafe/bar Gonzar przy wejściu do wioski. Brak sklepu.
2013-10-05 12:04:57 - Michał: Z jednej strony ruchliwa droga (hałas). Z drugiej obora (mnóstwo much).
Do tego słynne już prysznice bez zasłonki. Ale po powrocie myślę sobie, że zatrzymałbym się ponownie.
Obok tani i smaczny bar, ale much w nim jeszcze więcej :)
2012-10-09 16:48:22  -  Paweł SJ :  municypalne 5E. zaraz za barem przy drodze. Byliśmy ostatnimi
lokatorami tego dnia - pani udostępniła również wspomniany już pokoik dla osoby niepełnosprawnej. 2
męskie  prysznice  naprzeciwko  siebie  bez  zasłonki.  Mała  kuchnia  z  wyposażeniem (sztućce,  talerzyki,
garnki). Polecam pobliski bar - serwowane porcje są bardzo obfite i atrakcyjne cenowo!
2011-11-02 21:42:32  - Łukasz: W Casa Gonzar nocleg 9 euro. Gdy zabraknie miejsc, jak w naszym
wypadku - darmowy nocleg na materacu pod zadaszeniem (w tym wypadku prysznic kosztuje 5 euro)
2009-10-31 19:39:56 - Kate Walker: W albergue municypalnym na parterze jest specjalny pokój dla
osoby niepełnosprawnej z opiekunem, czyli 2 dodatkowe miejsca, które można dostać późnym wieczorem
(ok. 20-tej), gdy się ładnie poprosi ;). 2 prysznice dla kobiet, a w zasadzie jeden podwójny i to bez zasłonki...
2009-04-29 22:35:40  -  Michał OP:  Refugio prywatne: dobre warunki, prysznic, cena: 8€, menu (nie
pamiętam ceny)
2008-11-11 12:31:00 - Anka_r11:
W barze tortilla kosztuje 2,50 euro, ale nie polecamy. Napewno była zjadliwa, bo kotki ją zjadły i chyba
przeżyły.
Za barem jest albergue otwierane od godziny 13.00 - nie nocowałyśmy tam, poszłyśmy dalej.
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2008-09-04 07:10:09 - dorota: 2008: chyba nowe, albergue municipal, przy głównej drodze, koło baru - 3
euro, ciepłe prysznice, kuchnia, pralka i suszarka, około 30-40 miejsc
 w barze zestawy obiadowe (frytki, mięso i sałatka albo jajka sadzone - dość duże porcje) od 4 euro
2006-09-18 14:21:14 - Bartek:  W tym roku schronisko w Gonzar było nieczynne(remont). Co więcej
słyszałem, iż w zeszłym było podobnie, warto więc nie brać go pod uwagę w planowaniu marszu.Następne
czynne schronisko-3,6km dalej w Hospital.

Castromaior
Do Hospital de la Cruz: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 81.6 km

Cafe/bar O Castro - napoje, bocadillos.

Hospital de la Cruz  
Do Ventas de Naron: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 79 km

Refugio: 22 miejsca, na końcu wioski (oznakowane), ciepły prysznic, kuchnia, przed refugio (ok. 200m)
można dostać napoje, bocadillos, inne posiłki.
Bar/restauracja El Labrador - po lewej stronie Camino, widzoczne z drogi, menu 7€.
2008-11-11 12:35:00 - Anka_r11:
Publiczne albergue znajduje się za Barem LaBrador i kosztuje 3 euro. Było 30 miejsc noclegowych, gorąca
woda, kuchnia, czysto.
Prywatne albergue znjaduje się w LaBrador i kosztuje 8 euro. Obiad w LaBradorze kosztuje 9 euro. Ładny
wystrój baru.

Ventas de Naron  
Do Ligonde: 3 km | Do Santiago de Compostela: 77.5 km

Bar, miejsce na odpoczynek, fontanna z wodą.

2008-11-11 12:36:00 - Anka_r11: Znajduje się prywatne albergue.

Ligonde  
Do Eirexe/Airexe: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 74.5 km

Refugio: 8 miejsc w schronisku prowadzonym przez organizację religijną, otwarte od połowy maja do
połowy września.
W sezonie ta ewangelicka grupa oferuje odpoczynek, napoje, kazania i literaturę religijną. Jeśli nie ma się
czasu można wypożyczyć na drogę kasetę i walkmana (należy je zwrócić w barze w Palas de Rei).
2012-07-10 07:59:28 - Ola:): Schronisko na 73 km.
2012-06-24 12:00:03 - Ola:): w Ligonde był budynek jakiegoś albergue, ale zamknięty (czerwiec 2012)
ale na górce około 1km dalej jest schronisko muncypialne o mylącej nazwie Ligonde/Eirexe. 20 miejsc, 5
euro, pralka, suszarka, kuchnia z jednym garnkiem, bar z menu peregrino naprzeciw, obok jakieś prywane
schronisko.
2007-09-26 23:32:28 - Marek: Tez tam nocowalem. To musi byc Escuela De Ligonde. Polecam
2007-06-08 14:49:50 - akpt: Nie nocowałam tam, ale są 2 schroniska. Śliczne i symaptyczne -- jedna sala
z piętrowymi łóżkami, (ok. 30 miejsc) czysta kuchnia i czyste łazienki!!! Chyba prywatne --- za 6 euro. I
trochę dalej municypalne.
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Eirexe/Airexe  
Do Palas de Rei: 7.5 km | Do Santiago de Compostela: 73 km

Refugio: Refugio de Ligonde po prawej stronie na końcu wioski, prysznic, kuchnia.
W barze dostać można sałatki i bocadillos.

2012-07-10  08:00:18  -  Ola:):  schronisko  na  73  km.  Strasznie  trudno  sie  tam  połapać,  w  której
miejscowości jest się więc uzupełniam kilometrarzem:)
2012-06-24 12:02:34 - Ola:): 20 miejsc. pralka, suszarka, kuchnia z garnkiem, bar naprzeciw z menu
peregrino za 10euro z piciem, obok jakieś prywatne schronisko. Hospitalera z muncypialnego ma klucz do
kościoła i chętnie nam go otwarła i oprowadziła.
2011-08-24 13:43:38 - Jarry: Komu braknie miejsca w mijanych po drodze schroniskach (tak było w moim
przypadku) na pocieszenie dopisuję, że jest jeszcze albergue w Portos (jakieś dwa kilometry za Airexe) na
kilkanaście osób (10E za nocleg). Cicho, jakby na uboczu i dużo zieleni. Obok jest bar, więc można też coś
zjeść (menu 8E).
2011-03-27 10:58:26 - Antoni: Albergue samorządowe czyste, bez zarzutu. Bar naprzeciwko również
godny polecenia.

Za Portos (bar i 3 domy) można skręcić w alejkę w prawo (nie w ścieżkę na 71km!) do Vilar de
Donas (3km). Znajduje się tam kościół El Salvador z XIV-wiecznymi malowidłami na ścianach i
wizerunki księcia zakonu Św. Jakuba, który osiedlił się tu w 1184. Pierwotną jego rolą nie była
wcale ochrona pielgrzymów, ale mimo to powstał  tu szpital.  Jego głównym zadaniem była
ochrona chrześcijańskiej Hiszpanii przed Maurami. Możliwość zwiedzania od wtorku do piątku
10:00 - 15:00 i w soboty-niedziele 13:00 - 19:00.

Palas de Rei      
Mieszk.: 5000 | Wys.: 565 m.n.p.m. | Do San Xulian: 3 km | Do Santiago de Compostela: 65.5 km

Refugio: 60 miejsc, łóżka piętrowe, prysznice (gorące tylko dla pierwszych pielgrzymów), kuchnia, pralnia,
suszarnia, przechowalnia rowerów.
Liczne hostale/hotele, restauracje i bary. W pobliżu refugio dobrze zaopatrzone supermarkety.
Warto zobaczyć: kościół z drzwiami z XI w. Można również skorzystać z darmowego basenu miejskiego -
1km przed miastem - jedynie opłata za czepek 1€.
2013-11-12 20:29:54  -  andrzej:  Polecam hostel  alberge  Castro.  10  euro  ale  wszystko  tip  top.  Za
kosciołem przechodząc przejscie dla pieszych "wpadasz" na bar i restaurację Castro. Pokoje "czwórki" ale
jak jest możliwość to dzielą tak, że można być solo. Pościej jednorazowa i koce. Łazienka bez zastrzeżeń.
2013-09-28 17:30:51 - Madzia: municypalne nienajgorsze, ale też bez większych rewelacji, za 6 euro (jak
wszystkie alberga w Galicji)
2012-08-08 15:50:46  -  Pofik:  Zaraz  po  wejściu  do  miejscowości,  kilometr  przed  centrum,  2  nowe
albergue, jedno na ponad 100 osób,5 euro, jednorazowa pościel, czyste, nowe, z kuchnią bez wysposażenia,
z ogromnymi salami z łóżkami dwupiętrowymi, duża jadalnia, (to po stronie prawej), łazienki z prysznicami
bez kotarek i tak ustawionymi lustrami, że wchodząc widać osoby pod prysznicem.. Po lewej za informacją
trochę mniejsze, bez kuchni albergue, piętrowe ale praktycznie jak jedno otwarte pomieszczenie. W mieście
albergue na 60 osób, zapełnia się w pierwszej kolejności. Przy wejściu do miejscowości informacja, gdzie
można się dowiedzieć wszystko o noclegach, sklepach itp. (nie wiedzą jednak czy te w mieście już są pełne
czy nie)
2011-11-08 13:48:07 - Joanna: W alberdze municipal w centrum skradziono mi komórkę Nokię, którą
ładowałam w łazience. Żal aparatu, ale glównie danych i zdjeć. Było to 11.10.2011.
2011-10-18 16:52:47 - tipo: W mieście znajdują się dwa alberqui municypalne: jeden nowy tuż przy
wejściu do miasta (około 15 min piechotą do centrym) - 5 Euro, otwierane o 12:00 i drugi w centrum
otwierany o 13:00 za tą samą cenę. Co ciekawe łazienki w tym w centrum są bezpośrednio przy sypialniach,
są koedukacyjne, a prysznice nie posiadają drzwi :)
2010-06-13 23:00:06  -  Haga:  Spałam w albergue przy Plaza Concello- centrum miasteczka, 5 euro,
prześcieradło jednorazowe, całkiem dobre warunki, dobry dostęp do łazienki, blisko kościoła. Niedaleko bar,
w którym można nadać swój plecak na transport do kolejnego miejsca noclegu- to dla tych, którzy odnieśli
już kontuzje (3 euro).
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2009-11-21 22:09:15  -  Wojtek:  W albergue muncipal  hospitalera jest  strasznie niemila i  krzykliwa,
wyrzucila nas zaraz po 8 ,nie dala nam nawet 10 min zeby zjesc sniadanie
2008-10-13 22:03:05  -  kasiUnia:  Są 3  albergue  w Palas  del  Rei:  1  prywatne  8  euro,  2  ACAG,  z
jednorazową  pościelą  i  ohydnymi  łazienkami  bez  zasłon  przy  prysznicach.  Jedno  w  centrum,  koło
przystanku, drugie - na początku miasta, trochę w stronę szpitala - jest większe, nowe. 3 euro.
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Etap 30
Palas de Rei - Arzua (29.5 km)

San Xulian  
Do Casanova: 3 km | Do Santiago de Compostela: 62.5 km

Nowy bar i refugio. Brak innych informacji.

2011-11-02 21:44:20 - Łukasz: 10 euro, brak kuchni (\"bo przecież jest restauracja\")
2008-07-15 18:36:02 - Ania: Refugio z wyglądu ładne za 9 euro.

Ponte Campana  
Do Casanova: 1 km | Do Santiago de Compostela: 60.5 km

Prywatne albergue Casa Domingo, bar, menu. Brak innych informacji.

2011-11-02 21:52:20 - Łukasz: W 2011 nocleg JUŻ 12 euro!
2010-11-04 17:57:25  -  ks. Radek:  Niestety nie  było  już  dla  nas wolnych miejsc,  więc spaliśmy w
Casanova. Ale do Casa Domingo wróciliśmy na kolację i się nie zawiedliśmy :)
2010-03-01 14:58:06 - Emilia i Szymon Sokolikowie: Szczerze polecamy Casa Domingo! W księdze
pielgrzymów  wyczytaliśmy,  że  mają  najlepsze  jedzenie  na  Camino  i  się  nie  zawiedliśmy.  Uczta  z
regionalnych dań full wypas, super atmosfera. Ładne pokoje, łazienki i teren zielony za domem, spokojnie,
prawdziwy relaks:)
2008-08-02 12:41:21 - Paulina: Bardzo mile prywatne refugio, ja akurat mialam jedno z ostatnich miejsc
wiec placilam 10euro bo bylam w 4-osobowym pokoju, ale normalna cena to 8 euro, wlasciciele bardzo
sympatyczni, Pani domu przygotowuje posilek w cenie 8 euro, jest miesjce na pranie i powieszenie ubran,
cicho, spokojnie, mozna odpoczac, bardzo ladne lazienki.
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Casanova
Wys.: 480 m.n.p.m. | Do Leboreiro: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 59.5 km

1. Albergue de la Xunta de Casanova:  20 miejsc,  cena: 6€,  tel.  982-17-34-83,  otwarte od 13:00,
całoroczne, kuchnia (bez wyposażenia), pralnia; 2. Albergue Casa Domingo: ok. 1km przed Casanova w
paraf i i  Ponte  Campaña,  15  mie jsc ,  cena:  10€,  te l .  630-72-88-64  /  982-16-32-26,
http://www.alberguecasadomingo.com/,  otwarte  od  V  do  X  (w  pozostałym  okresie  wymagane
potwierdzenie),  pralnia,  internet,  wspólna kolacja 10€, śniadanie 3,50€; 3.  Albergue A Bolboreta:  8
miejsc, cena: 13€ (łącznie ze śniadaniem), O Vilar de Remonde (przy trasie, 1.6km od albergue de la Xunta
en Casanova), tel. 609-12-47-17, http://www.abolboreta.com/, otwarte od 12:00, całoroczne (za wyjątkiem
świąt Bożego Narodzenia), pralnia, internet, kolacja 9€, dodatkowe 8 miejsc prywatnych
W tej miejscowości nie ma żandego baru, ale właściciele albergue zachęcają na obiad w wiosce obok (jakieś
1,5 km). Po wygłodniałych pielgrzymów o godzinie 14.30 i 18.30 przyjeźdża samochodem właściciel baru i
prywanego albergue. Obiad u niego kosztuje 7 euro, ale nie polecam, bo obiad był dość skromny i nie było
do wybrou menu. Bardziej wyglądało to na pozbywanie się resztek z lodówki przez właściciela. Jeśli ktoś ma
zamiar nocować w Casanovie to lepiej chyba cofnąć się i póść na własnych nogach 1 km do Casa Domingo
w Ponte Campana. (Anka_r11, 2008-11-11)

Między Casanova a Leboreiro wkraczamy do galicyjskiej prowincji A Coruna - siódmej i ostatniej
prowincji na Camino.

Leboreiro    
Do Furelos: 4 km | Do Santiago de Compostela: 56 km

Refugio: 18 miejsc, oznakowanie na drzewie, brak łóżek i materacy, kuchnia, zimna woda, problemy z
wodą latem.
Casa de Somoza - 10 pokoi, 28€, bar i restauracja dostępne dla pielgrzymów (jednak pierwszeństwo mają
miejscowi). Pokoje dostępne są również w barze Zwei Deutches przy wejściu do wioski. Prywatny dom
proponuje przekąski i kawę.
Znajduje się tu kościół Santa Maria z romańskim portalem.
2012-06-24 11:57:04 - Ola:): Nie ma tu już albergue od dłuższego czasu!! najbliższe dopiero w Melide 7
km dalej (byłam czerwiec 2012)

Furelos
Do Melide: 2 km | Do Santiago de Compostela: 52 km

Bar Farrugo, Taberna Casa Farrico. Sello można dostać w kościele San Juan. Znajduje się tu również rzymski
most.

2012-11-08 09:33:45 - :): Jest małe albergue obok kościoła, ale raczej warto iść te 2 km do Melide
2008-06-19 12:37:02 - andrzej: W kościele znajduje się krzyż z Chrystusem ukrzyżowanym na jednej
ręce;  jest  to raczej  niespotykane, lokalni  mówią,  że to jedyny taki  krzyż w Hiszpanii.  Polecam, warty
zobaczenia. Ksiądz bardzo chętny do opowiadania historii.

Melide     
Mieszk.: 8300 | Wys.: 454 m.n.p.m. | Do Boente: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 50 km

Refugio: 130 miejsc, obok kościoła Santa Maria, prysznic, kuchnia, pralka, suszarka, jadalnia, magazyn na
rowery, w pobliżu znajduje się klub młodzieżowy, więc może być głośno.
Kilka hoteli, hostali, bary, restauracje, churroteria(!), sklepy i markety.
W tym małym miasteczku znajduje się kilka kościołów: San Roque - na prawo po wejściu do miasta, Santa
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Maria - na zachodnich obrzeżach, Sancti Spiritus - kościół parafialny w centrum, sello można dostać między
17 a 19.

Informacja kulinarna: jesteśmy już w prawdziwej Galicji  i  warto tu spróbować regionalnej specjalności:
ośmiornicy (pulpo). Najlepiej udać się tu do Casa/Pulperia Ezequiel - tradycyjnej pulperii serwującej ostrą
ośmiornicę w winie na drewnianych talerzach z chlebem i białym winem Ribeiro. Podążając strzałkami do
miasta  znajdziemy  ją  po  lewej  stronie  zaraz  po  dotarciu  do  głównej  drogi,  przed  głównym placem.
Ośmiornice można znaleźć w wielu menu w Galicji.
2013-10-13 09:59:27 - Bolesław: To prawda w Melide polecam najlepiej przyrządzania ośmiornice, no
może jeszcze konkurować z Melide O Cebreiro. Polecam w pulperii w okolicach rynku. Aktualnie najlepsza w
Ezequellu.
2013-10-05 11:58:41 - Michał: Obecnie municypalne zamknięte (ogłoszenia są w albergach co najmniej
od Gonzar). Nocleg zastępczy na sali gimnastycznej od godz. 15. Spałem w Pereiro przy wyjściu z miasta.
10EUR i to było pod względem jakości najlepsze alberge na moim Camino. Wi-Fi. Gniazdko dla każdego
łóżka. Dobrze wyposażona kuchnia. Przestronne dormitoria.
2013-06-11 23:52:28 - Weronika: W Pulperii Ezequiel porcja ośmiornicy 6,5e. Starcza na dwie osoby.
Uwaga!  Za  chleb  płaci  się  80centów  od  osoby  (a  jest  on  podawany  z  automatu),  a  wodę  podają
butelkowaną za 1euro.
2012-10-09 16:49:48  -  Paweł SJ :  bardzo duże schronisko municypalne. Kilka dormitoriów. 2 pralki,
suszarka, pusta kuchnia. Prysznice takie sobie - z pewnym brakiem prywatności, jak to w tym regionie.
blisko jest kościół, msza o 20.00 Dużo marketów i restauracji (można zjeść Pulpo). Żeby tu trafić: cały czas
szlakiem, dochodzi się do ronda, tam w prawo i pod górę. Dochodzi się do placyka z kościołem po prawej i
jakimś budynkiem państwowym na wprost. Trzeba iść wtedy uliczką na wprost (mijając placyk i kościół po
prawej stronie), potem prosto.
2012-10-04 22:07:03 - :): są minimum 3 albergue w Melide pierwsze prywatne gdy przechodzi się przez
centrum przy rondzie. Drugie prywatne znajduje się obok municypialnego (160 miejsc) pod sam koniec
miejscowoci (przed górką z cmentarzem). Na obydwa kieruje strzałka do prywatnego.
2012-06-24 13:05:30 - Ola:): Wpis poprzedni dotyczy Arzua!!! W Melide duże schronisko nowoczesne, w
kuchni brak wyposażenia, kościół obok był otwarty,ale nie było informacji kiedy będzie Msza św.
2012-06-24 13:03:20 - Ola:): Muncypialne schronisko przy szlaku niedaleko kościoła. 5 euro. Ilość miejsc
46!!!!. Piękny budynek, połączenie starych kamieni i nowoczesności, bardzo funkcjonalny, pralka i suszarka.
Duża jadalnia z kuchnią. Brak garnków w kuchni. obok dużo barów z menu peregrino (10euro). Msza święta
z błogosławieństwem dla pielgrzymów.
2011-11-10 11:42:23 - Joanna: wczesniej czytajac komentarze na forum nie za bardzo wiedziałam co
znaczy \"szok dla osob ceniacych kameralna atmosfere camino primitivo\", ale gdy tylko wchodzi sie na
wspolny szlak, czyli na camino frances zaczynasz rozumiec. Rezczywiscie po camino primitivi, które cechuje
spokoj, kameralna atmosfera, ludzi spotyka sie zazwyczaj tylko w schroniskach, na szlaku rzadko i tylko
przelotnie to camino frances przypomina bardziej morze ludzi, autostrade a nie szlak pielgrzymi. Ale moze
to specyfika sierpnia, bo wtedy tez jest wiecej ludzi.
2010-08-22 00:08:49 - Magda: Melide to szok dla osób ceniących sobie kameralną atmosferę camino
primitivo. A ośmiornica w Ezequielu faktycznie smakowita.
2009-10-31 19:47:35  -  Kate Walker:  Albergue provisional w hali  rzeczywiście wygodne (3€), ale w
kuchni nie ma NIC, ani jednego garnka, kubka, sztućca, nic!
2009-09-07 23:26:00  -  Romek:  Jest  drugie  albergue  provisional  (tymczasowe)  w hali  za  3  euro  z
klimatyzacją, kuchnią i prysznicami, ok 35 miejsc, dobre warunki.
2008-09-04 07:11:52  -  dorota:  cena,  jak  w całej  Galicji  -  3  euro.  pokoje  są  różne,  nam trafił  się
4osobowy, z łazienką i wanną :)
2008-07-15 18:43:04 - Ania: W tym refugio zostałyśmy pogryzione w nocy przez jakies robaki...Wolę nie
wnikać co to było, ale ostrzegam...
2008-03-24 19:24:48 - Piotr: najnowsze wiesci o Pulperii! zdaniem okolicznych hospitaleros prym wiedzie
aktualnie La Garnacha znajdujaca sie zaraz po lewej przy wejsciu na glowna ulice miasta, porcja za 5€ w
sam raz na sprobowanie dla 2 osob. Do tego kolejna specjalnosc regionu wino Ribeiro. Polecam!
2006-09-14 15:21:34 - Ola:  Jeżeli będizecie spać w Melide to na rynku polecam Pulperie :) chyba warto
spróbowac specjalności Galicyjskiej - ośmiornic. Bardzo dobre a jedna porcja za 5 euro wystarcza spokojnie
na dwie osoby. chciałam jeszcze podzielić sie mym spostrzeżeniem na temat galicyjskich albergue...... jeżeli
na kartce którą dostaje się w ST Jean Pied De Port jest napisane że są w nich kuchnie, niekoniecznie znaczy
to że można w nich coś przygotować.... albo nie ma naczyć, albo elektryczny piecyk nie dzałał :/
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Boente  
Do Castañeda: 2 km | Do Santiago de Compostela: 44.5 km

1. Albergue Os Albergues: 30 miejsc, cena: 11€, tel. 981-50-18-53 / 629-14-68-26, otwarte od 12:00,
od III do XI, pralnia, internet, bar z menu 10€; 2. Albergue Boente: 28 miejsc, cena: 11€, tel. 981-50-19-74
/ 638-32-17-07, otwarte od 12:00, całoroczne, pralnia, internet, bar z menu 9€
2012-09-22 23:27:33 - ew: Nocowałam w prywatnym albergue na przeciwko kościoła (w Boente są dwa
schoniska). Nocleg 10 EUR. Kilkanaście miejsc do spanie w dwóch pokojach. Czysto i wygodnie. Pralka, 2
łazienki. Brak kuchni. Na dole w barze możliwość zjedzenia kolacji za 9 EUR.

Od O Cebreiro dotąd Camino w przeważającej części biegło w dół rzecznymi dolinami. Odtąd
będzie przecinać wiele małych rzeczek stąd będzie wiele podejść i  zejść,  przez co ostatni
odcinek Camino może być o wiele bardziej żmudny i uciążliwy niż możnaby się spodziewać.

Castañeda  
Do Ribadiso do Baixo: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 42.5 km

Albergue Santiago: 4 miejsca, cena: 11€ (w sezonie 10€), tel. 981-50-17-11 / 699-76-16-98, całoroczne,
pralnia, internet, menu 8€, możliwość wynajęcia pokoju dwuosobowego

Ribadiso do Baixo  
Do Arzua: 3 km | Do Santiago de Compostela: 39 km

Refugio: 62 miejsca, przebudowany ze szpitala dla pielgrzymów w miłym miejscu nad rzeką, duża jadalnie,
kuchnia, ciepły prysznic, toaleta 50m od sypialni, kuchnia (otwarta jeżeli się poprosi), napoje na sprzedaż,
brak sklepu - zaleca się zrobienie zakupów w Melide, otwarte od 16:00 ale wejść można wcześniej.
Cafe/Bar Manuel serwuje posiłki.
2013-06-11 23:50:56 - Weronika: Świetne albergue (6e), bardzo klimatyczne!
2012-08-08 15:55:43 - Pofik: Warto zatrzymać się w Ribadiso z wielu powodów. Po pierwsze w Arzua
Camino France łączy się z innym szlakiem i jest więcej osób, po drugie jest to bardzo spokojne miejsce
położone nad rzeczką, gdzie kąpiel stóp w lodowatej wodzie jest wspaniała:). Dość szybko się zapełnia.
Pielgrzymi piesi  mają pierwszeństwo, roweszyści  muszą czekać do wieczora,  są też dwie toalety przy
pokojach. (nie tylko te w odległosci 50 metrów od budynku) Super miejsce, warto tu się zatrzymać. Lipiec
2012 cena 5 euro.
2012-07-04  21:32:00  -  Aneta:  Bardzo  spokojne  i  sympatyczne  miejsce,  kuchnia  duża  ale  bez
wyposażenia, duża jadalnia z kominkiem, ciepły prysznic non stop, grzejniki w sypialniach, obok bar
2010-11-01 21:36:23 - basque: Alberque municypalne 5 E, kuchnia, 70 miejsc
2008-11-11 12:55:00 - Anka_r11:
Albergue otwarte od godziny 13.00, kosztuje 3 euro, ciepła woda, sześć kabin prysznicowych, brak papieru
toaletowego, więc lepiej mieć trochę w zapasie.
Obok znajduje się bar, gdzie obiad kosztuje 9 euro.
2007-09-26 23:36:51 - Marek: Jedyne miejsce gdzie za sprawa wekendowych pielgrzymow nie znalazlem
noclegu / Wrzesien /

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 13:00-
13:30, 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)
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Etap 31
Arzua - Pedrouzo (Arca) (18 km)

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.

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
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- 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

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.

2013-05-31 12:57:51 - maciek: Mimo swych dużych rozmiarów, alb. municypalne w Arce latem bywa
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
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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 32
Pedrouzo (Arca) - Santiago de Compostela (18 km)

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.

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.

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
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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.

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
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 / 981-
56-85-21, 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: 10-
12€, Rúa do Valiño 3 (20 minut od centrum), tel. 657-40-24-03, www.elsantosantiago.com, całoroczne,
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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. 981-
57-08-46 / 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
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
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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).
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.
(km)

Do celu
(km)

Terradillos de los
Templarios  377             

Moratinos 3.3 373.7               

San Nicolas del Real
Camino 2.6 371.1              

Sahagun 7.4 363.7     

Calzada del Coto 5 358.7            

Bercianos del Real
Camino 5.1 353.6          

El Burgo Ranero 7.8 345.8        

Reliegos 12.8 333             

Mansilla de las Mulas 5.9 327.1     

Villamoros de
Mansilla 4 323.1               

Puente Villarente 2 321.1         

Arcahueja 4.4 316.7           

Valdelafuente 1.5 315.2           

Puente Castro 3.5 311.7              

Leon 3 308.7     

Trobajo del Camino 3.7 305        

La Virgen del Camino 4.1 300.9        

Valverde de la Virgen 5 295.9           

San Miguel del
Camino 1.4 294.5            

Villadangos del
Paramo 8 286.5      

San Martin del
Camino 5 281.5            

Hospital de Orbigo 8.5 273     

San Justo de la Vega 12 261            

Astorga 3.2 257.8   

Murias de Rechivaldo 4.7 253.1            

Santa Catalina de
Somoza 4.8 248.3            
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El Ganso 4.2 244.1             

Rabanal del Camino 6.9 237.2          

Foncebadon 5.7 231.5           

Manjarin 4.1 227.4              

El Acebo 6.9 220.5           

Riego de Ambros 3.7 216.8           

Molinaseca 4.3 212.5      

Campo 4.4 208.1                

Ponferrada 3.6 204.5     

Columbrianos 4.8 199.7             

Fuentas Nuevas 2.8 196.9          

Camponaraya 2 194.9          

Cacabelos 5.7 189.2      

Pieros 3 186.2              

Villafranca del Bierzo 4.1 182.1     

Pereje 6.5 175.6             

Trabadelo 5.5 170.1        

La Portela de
Valcarce 3.3 166.8             

Ambasmestas 1.4 165.4           

Vega de Valcarce 2.2 163.2       

Ruitelan 1.7 161.5             

Las Herrerias 1.1 160.4           

Hospital 1 159.4               

La Faba 2.6 156.8              

La Laguna 2.3 154.5               

O Cebreiro 2.4 152.1         

Linares 3 149.1             

Hospital de la
Condesa 2.5 146.6              

Alto do Poio 3 143.6          

Fonfria 3.4 140.2               
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Triacastela 8.6 131.6        

Calvor 14 117.6               

Sarria 4.5 113.1        

Barbadelo 4.5 108.6             

Morgade 7.5 101.1               

Ferreiros 1.5 99.6              

Mirallos 0.5 99.1              

Portomarin 9 90.1       

Gonzar 7.5 82.6              

Castromaior 1 81.6               

Hospital de la Cruz 2.6 79              

Ventas de Naron 1.5 77.5              

Ligonde 3 74.5              

Eirexe/Airexe 1.5 73              

Palas de Rei 7.5 65.5          

San Xulian 3 62.5              

Ponte Campana 2 60.5              

Casanova 1 59.5               

Leboreiro 3.5 56            

Furelos 4 52               

Melide 2 50           

Boente 5.5 44.5              

Castañeda 2 42.5              

Ribadiso do Baixo 3.5 39              

Arzua 3 36         

Calle 8 28             

Salceda 3 25             

Santa Irene 4.6 20.4               

Rúa 1.2 19.2              

Pedrouzo (Arca) 1.2 18         
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Lavacolla 8 10            

San Marcos 4.5 5.5               

Monte do Gozo 1 4.5        

Santiago de
Compostela 4.5 0
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Notatki
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Notatki
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