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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 1
Saint Jean Pied de Port - Roncesvalles (24.2 km)

Saint Jean Pied de Port        
Wys.: 180 m.n.p.m. | Do Honto: 5 km | Do Santiago de Compostela: 771.4 km

1. Albergue municipal: Rue de la Citadelle 55, 32 miejsca, tel. 00-33-559-37-05-09, 8€, kuchnia, pralka,
suszarka. 2. Albergue L’Esprit du Chemin: Rue de la Citadelle 40, 18 miejsc, tel. 00-33-559-37-24-68, 8€.
3. Albergue Ultreia: Rue de la Citadelle 8, 15 miejsc, 15-20€, kuchnia, pralka, internet, tel. 00-33-680-
88-46-22. 4. Albergue Azkorria: Rue de la Citadelle 50, 8 miejsc, 16-18€, tel. 00-33-559-37-00-53 / 00-3-
-676-02-05-36
2017-05-02 19:00:36 - Piotr: namiot swoje waży co dla pojedyńczej osoby jest problemem
2014-09-26 18:12:37 - Aen: Jeżeli ktoś ma namiot polecam camping za 5E. Poza kuchnią jest wszystko,
spaliśmy w namiocie. Dobra alternatywa ;)
2014-09-26 18:12:35 - Aen: Jeżeli ktoś ma namiot polecam camping za 5E. Poza kuchnią jest wszystko,
spaliśmy w namiocie. Dobra alternatywa ;)

Honto
Do Refugio Orisson: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 766.4 km

Refugio Orisson
Do Roncesvalles: 16.6 km | Do Santiago de Compostela: 763.8 km
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Refugio Orison: tel. 00-33-559-49-13-03 / 00-33-681-49-79-56, 28 miejsc, od kwietnia do października,
32€, obiadokolacja, pralka, suszarka, warto zarezerwować wcześniej

Roncesvalles     
Mieszk.: 40 | Wys.: 952 m.n.p.m. | Do Espinal/Aurizberri: 7 km | Do Santiago de Compostela: 747.2 km

Refugio: 100 miejsc, w przebudowanych pomieszczeniach gospodarczych naprzeciwko klasztoru; ciepła
woda, kuchnia; otwarte cały rok; otwierane o 16:00; cena: 5€.
Msza Św.: codziennie o 20:00, niedziele i święta: 8:30, 12:00, 18:00, 19:00 (lipiec i siepień), soboty 18:00 i
19:00 (lipiec i siepień); spowiedź w trakcie Mszy.
Restauracja: Casa Sabina po lewej stronie wchodząc do wioski (na prawo od klasztoru) - polecane! Menu
dla pielgrzymów - 7€, śniadanie - 2.50€. La Posada jest nowsze i oferuje menu dla pielgrzymów za 7€
łącznie z winem.
Warto zobaczyć: kościół w klasztorze (konsekrowany w 1219r.), muzeum (obrazy religijne, rzeźby), XIV w.
królewski panteon (pochodzący z XIII w. grób Sancho Mocnego i jego żony), kaplica Jakuba (XIII w.), kaplica
Sancti Spiritus (chowani tu są do dziś mnisi i mieszańcy wioski), przy wyjściu z wioski po lewej zdobiony
krzyż pielgrzymi (replika oryginalnego XIV-wiecznego).
W klasztorze o godz. 20:00 (od poniedziałku do piątku) lub o 18:00 (soboty, niedziele i święta) odprawiana
jest Msza Św. dla pielgrzymów ze specjalnym błogosławieństwem na drogę do Santiago.
2017-11-25 16:59:53 - Damian: Potwierdzam, 12 EUR ale za to bardzo dobre warunki. NIe polecam
natomiast rezerwowania śniadań - kolejki były ogromne i czekaliśmy bardzo długo na obsługę ("wszyscy"
stawili się w podobnym czasie, a była tylko 1 dziewczyna odpowiedzialna za przyjmowanie i wydawanie
zamówień)
2017-11-19 20:07:14 - Dominika: Obecnie już 12E za nocleg, ale przynajmniej jest ładnie i czysto
2017-01-29 21:10:56 - Grzegorz: Alicja - całkowita racja, tak było we wrześniu. Menu pelegrino w Casa
Posada - 10E. Czekaliśmy od 17tej do 20 -dania są wydawane "turnusami". Jedzonko bardzo dobre i miła
obsługa.
2016-10-03 14:39:50 - Alicja: We wrześniu 2016 cena za nocleg 8 Euro, łóżka piętrowe i czystością nie
grzeszą,  łazienka była po przejściu przez inną salę noclegową -  współczuję osobom, które spały przy
drzwiach do tej łazienki; ale i tak po trudach drogi napoleońskiej cieszyliśmy się bardzo z jakiejkolwiek
możliwości noclegu :-)
2015-08-03 20:37:30 - Agata: 19.05.2015 r łóżko pietrowe w refugio za 10 i 12 E. Można zrobić pranie z
suszeniem za 5E. Kuchnia dobrze wyposażona, ale w miejscowości nie ma sklepu(najbliższy 3 km dalej),
więc  nie  ma co  ugotować.  Skazani  jesteśmy na  restauracje  lub  zacinające  się  automaty  z  gotowym
jedzeniem lub niesienie prowiantu z SJPdP. Nocleg w Roncesvalles był najdroższy na całym moim Camino.
2014-09-26 18:16:31 - Aen: Namiot rozbity za głównym albergue za 3E. Dobraalternetywa bo 7E taniej.
Pralka 2,7E. Poza tym wszędzie na kolacje menu pielgrzyma za 9E którym nie da się za bardzo najeść.
2014-05-08 14:40:53 - Paweł i Basia: 1maja o 14 głòwne albergue za 10 € już pełne. W "starym"za 6€
miejsca brak o 16 .Potem za 4€ w kontenerach...ale standard OK.Razem ok 400 miejsc, ale następnego dnia
i tak brakło-w Zubiri spotkaliśmy osobę która przyszła tam o 20 z SJdP...
2011-09-22 01:32:40 - Wojtekk: Łóżka w refugio za 10E są piętrowe ( na pewno w boksach) menu 9E w
każdej z 3 restauracji w La Posadzie dobre wino.
2011-05-23 15:44:19 - Krystyna: W tym roku gorsza alberga za 6 Euro a Refugio za 10. Rozwiązane
ładnie ale moloch. Zamykane szafki, dzielone boksy, dostęp do kontaktów i gniazdek w każdym boksie, nie
ma piętrowych łóżek.
2010-11-01 20:24:25 - basque: słyszałem o Alberque za 3 Euro, ale kierują tam tylko wybranych ;) tych
co wyglądają jakby już nie mieli pieniędzy ;)) pytać w biurze pielgrzyma w klasztorze
2009-08-07 10:08:55  -  Kamil:  W Refugio nie  ma kuchni.  Nie  ma sklepu,  więc do wyboru są dwie
restauracje. Kolację za 9€ trzeba zamówić wcześniej wykupując bilet w którejś z nich. Cena za Refugio w
tym roku 6€.
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Etap 2
Roncesvalles - Larrasoana/Larrasoaina (27.5 km)

Burguete/Auritz    
Wys.: 892 m.n.p.m. | Do Viskarret/Biskarreta: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 744.2 km

Hotel Burguete - 14€ pojedyńczy; Hostal Jaundeaburre - 28€ bez łazienki; Hotel Loizu - 30€ pojedyńczy,
menu za 10€. Asador Ariza przy wejściu do wioski serwuje śniadania od godz. 7:00.
Ładna górska wioska z bankiem i supermercado.

Espinal/Aurizberri       
Mieszk.: 245 | Wys.: 883 m.n.p.m. | Do Viskarret/Biskarreta: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 740.2 km

1. Albergue Irugoienea: 18 miejsc, cena: 10€, C. Oihanilun 2, tel. 649-41-24-87, www.irugoienea.com,
otwarte od Wielkanocy do października, od 13:00 do 23:00, pralnia, internet, kolacja 12€, śniadanie 3€;
2.  Albergue Haizea:  28  miejsc,  cena:  12€,  Ctra.  Francia,  tel.  948-76-03-79,  www.hostalhaizea.com,
całoroczne, otwarte cały dzień, brak kuchni i pralni, internet, bar
Możliwość noclegu: Casa Rural Errebesena (C. San Bartolomé 25, 6 miejsc, cena od 30-32€ za dwójkę,
tel. 948-76-01-41 / 690-64-46-96, www.casaerrebesena.com), Casa Rural Gertxada (4 miejsca, od 33€ za
dwójkę, tel. 948-76-02-61 / 609-17-63-21, www.gertxada.com), Hostal Rural Haizea (Ctra. De Francia, 12
miejsc, od 45€, tel. 948-76-03-79, www.hostalhaizea.com)

Viskarret/Biskarreta   
Do Esteribar/Zubiri: 10.5 km | Do Santiago de Compostela: 735.7 km

Msza Św.: niedziela 11:00
Bar Juan - posiłki i bocadillos (kanapki) i kawa. Naprzeciwko znajduje się Casa Rural - 32€ za pokój dla 2
osób. Pieczątki (sello) w kościele. Sklep po lewej przy wyjściu z wioski.

http://www.irugoienea.com
http://www.hostalhaizea.com
http://www.casaerrebesena.com
http://www.gertxada.com
http://www.hostalhaizea.com
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Po silnym deszczu droga między Burguete i Larrasoana może być prawie nie do przebycia.
Zejście do Zubiri jest również trudne w złych warunkach pogodowych. Między Linzoain a Alto de
Erro szukaj skały oznaczonej Pasos de Roldan, która najprawdopodobniej odpowiada długości
kroku Rolanda.

Esteribar/Zubiri    
Mieszk.: 400 | Wys.: 526 m.n.p.m. | Do Larrasoana/Larrasoaina: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 725.2 km

1. Albergue municipal de Zubiri: 78 miejsc, cena: 8€, Av. de Zubiri, w starej szkole, tel. 628-32-41-86,
otwarte od poł. III do X, od 12:00 do 22:00, kuchnia, internet; 2. Albergue Zaldiko: 24 miejsca, cena:
1 0 € ,  C .  P u e n t e  d e  l a  R a b i a  1 ,  p r z y  w e j ś c i u  d o  m i a s t a  z a  m o s t e m  w  p r a w o ,
tel. 609-73-64-20, www.alberguezaldiko.com, otwarte od III  do X, od 12:00, w kuchni tylko mikrofala i
lodówka, pralnia, internet, bardzo sympatyczne (Katarzyna Bor, 2008-10-12); 3. Albergue El Palo de
Avellano: 57 miejsc, cena: 15€ i 17€, Av. Roncesvalles 16, tel. 666-49-91-75, www.elpalodeavellano.com,
otwarte od III do poł. XI (w pozostałym okresie koniecznie potwierdzenie dostępności), pralnia, internet,
brak kuchni, kolacja 12€, śniadanie w cenie; 4. Polideportivo: w przypadku braku miejsc możliwość spania
na hali  gimnastycznej,  cena:  4€,  wypożyczenie  karimaty:  2€,  nocleg małokonfortowy ale  zawsze pod
dachem, co ważne przyjmują wszystkich potrzebujących! (Bolesław, 2013-09-29)
Możliwość noclegu: Pensión Usoa (C. Puente de la Rabia 4, 5 miejsc, od 25€, tel. 948-30-43-06), Pensión
Amets (C. Gerestegi 25, 4 miejsca, od 30€, tel. 618-63-61-89), Pensión Benta Berri (C. Roncesvalles 10
4º izda., 3 miejsca, 35€ dwójka, tel. 636-13-47-81), Hostal Gau Txori (Ctra. N-135 km 21, 7 miejsc, od
40€, tel.  948-30-40-76, www.hostalgautxori.com), Hostería de Zubiri  (Av. Roncesvalles 6, 19 miejsc,
od 68€, tel. 948-30-43-29, www.hosteriadezubiri.com).
Msza Św. codziennie o 18 (2010r.), niedziele i święta o 10:00 (2008r.), kościół otwarty w czasie nabożeństw.
Warto zobaczyć: średniowieczny most - Puente de la Rabia - nad rzeką Rio Arga.
Sa 3 sklepy z tego 1 otwarty tylko do 14. w jednym z nich, blisko mostu, udalo nam sie zrobic zakupy juz
kolo 7. (Justyna, 2010-05-15)
2016-10-03 14:48:32 - Alicja: upsss ... po prawej stronie :-)
2016-10-03 14:47:14 - Alicja: W Zaldiko - 10 Euro, dość ciasno ale czyściutko i bardzo sympatycznie,
faktycznie nie ma kuchni, tylko mikrofala, lodówka, czajnik, ale jest możliwość uprania i wysuszenia ubrań
(wkład - 6 Euro) - zaraz za mostem po lewej stronie

Za Zubiri camino okrąża ogromną kopalnię magnezytu - mało przyjemny fragment, ale dobrze
oznakowany.

Larrasoana/Larrasoaina   
Do Pamplona/Iruna: 17 km | Do Santiago de Compostela: 719.7 km

Refugio: 34 miejsca;  brak miejsc dla rowerzystów; położone w ayuntamiento  (ratusz) -  prawe drzwi;
kuchnia; ciepła woda; cena: 5€; sprzedawane jest jedzenie; otwarte cały rok; możliwość rozbicia namiotu z
tyłu budynku.
Msza Św.: poniedziałki i wtorki o 19:00, w niedziele i święta o 10:30; spowiedź w trakcie Mszy; kościół
otwarty w czasie nabożeństw.
Hotel: Pension del Peregrino - 16€ pojedyńczy, otwarty cały rok.
Bar/sklep Cafe Larrasoaina daleko na końcu wioski otwarty latem od 6:30 do 22:00. Menu za 8€.
2017-11-25 17:02:35  -  Damian:  Refugio  ok  (ale  dużo słabsze jak  się  porówna z  Roncesvalles).  W
miejscowości jest restauracja z menu, jedzenie było smaczne. Dobry przystanek przed Pampeluną (tylko
~16km)
2017-05-04 23:34:00 - Kornelia: Wczoraj w Pampelunie , w jednym z albergue skradziono mojej mamie
kije do nordic walking, w rejestracji... Nikt nic nie widział. Uważajcie na swoje rzeczy
2016-07-10 16:49:44  -  Darek:  Od 2013 działa albergue w Zabaldikia, 3 km przed Trididad de Arre.
Donativo, prowadzą siostry jakowes. Otwierają 14.30, wspólna kolacja, modlitwa w kościele.
2013-08-05 21:02:25 - Chica: Mnie również nie udało się otrzymać miejsca w albergue, ale nie żałuję -

http://www.alberguezaldiko.com
http://www.elpalodeavellano.com
http://www.hostalgautxori.com
http://www.hosteriadezubiri.com


Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 7/52

spałam pod gołym niebem, na trawce przy rzece razem z innymi pielgrzymami którym nie udało się dostać
miejsca w schronisku. To tutaj zawiązały się pierwsze trwałe znajomości. Na wypadek deszczu otworzono
nam salę gimnastyczną. Na szczęscie nie musieliśmy korzystać, noc była bardzo ciepła a rano ani śladu
rosy. A w sklepie sprzedaje bardzo fajny Bask, który pokazuje jak pić cydr ;)
2009-08-29 14:53:14 - Emilia i Szymon Sokolik: Refugio 6 euro, menu pellegrino 11 euro
2009-08-13 02:54:20 - Patryszka: Niestety namiotu za budynkiem rozbić nie można, gdy albergue pełne
- ew. można zostać odesłanym do Pension del Peregrino. W naszym przypadku okazał się również pełny,
trzeba było wybrnąć na własną rękę z patowej sytuacji :/
2009-07-23  13:17:29  -  Kamil:  Miejsc  jest  więcej...  w  przypadku  przepełnienia  miejsc  w  ratuszu  -
pielgrzymi są lokowani w oddzielnym budynku po drugiej stronie ulicy. Msza tylko w niedzielę. We wsi
znajduje się mały sklepik w kawiarni - baaaardzo słabo wyposażony! I Kuchni nie ma!
2008-09-04 06:13:11 - dorota: 2008: cena refugio wzrosła do 6 euro, a możliwości rozbicia namiotów nie
było ;)
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Etap 3
Larrasoana/Larrasoaina - Cizur Menor/Cizur Txiki (21.5 km)

Trinidad de Arre    
Do Cizur Menor/Cizur Txiki: 9 km | Do Santiago de Compostela: 707.2 km

Refugio: 20 miejsc przy Basilica de Arre - pierwszy budyne na prawo po przejściu przez most nad rzeką
Ulzama; otwarte cały rok; otwierane o 15:00; ciepłe prysznice, kuchnia; cena: 5€.
Msza Św.: dni powszednie: 8:00 i 19:00, niedziele 10:00.
Dobre posiłki można otrzymać w Circulo Catolico - 350m od refugio. Hostal Obelix - menu za 7€.
Generalnie wielu pielgrzymów chce zatrzymać się na nocleg w Pampelunie. W związku z tym refugio jest
praktycznie cały  czas zatłoczone.  Być może lepszym rozwiązaniem jest  pozostanie tutaj,  5  km przed
Pampeluną. Ta uwaga jest szczególnie aktualna w okresach kiedy wielu turystów przybywa do Pampeluny.
Po prostu łatwiej wtedy o łóżko w mniej zatłoczonych miejscowościach.
2010-06-30 10:07:22 - marys_: Schronisko, moim zdaniem, przyjazne i po prostu sympatyczne; kuchnia,
przestrzeń z kanapami i automatami z napojami [także pifko ;) ], zielone podwórko, kaplica. Jeśli jest się
kobitką, to zajmuje się łóżko w mniejszej sali; potem, gdy ta jest już pełna, druga, większa sala staje się
koedukacyjna. Wadą -jedyną, choć niemałą- jest to, że owo większe dormitorium jest połączone [jak to ująć
- przestrzenią sufitową] z toaletami i łazienkami - czyli jak ktoś w nocy zapali w kibelku światło, to chcąc nie
chcąc rozświetla również sypialnię; no i to co się dzieje w toalecie też dokładnie słychać.. W miasteczku
spokojnie można zrobić zakupy, zjeść, pójść wieczorem na mszę w kościele.

Pamplona/Iruna          
Mieszk.: 200 | Wys.: 415 m.n.p.m. | Do Cizur Menor/Cizur Txiki: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 702.7 km

Informacja turystyczna: c/Eslava, otwarta codziennie: pon.-pt. 10:00-14:00 i 16:00-19:00, soboty: 10:00-
14:00, warto spytać o nocleg, zwłaszcza kiedy turystów jest bardzo dużo.
Refugio: refugio Iglesia San Cermin (San Saturnino) - 20 miejsc, otwarte od maja do października, otwarte
od 13:00; Albergue Amaiur - 70 miejsc, na końcu c/Fuente del Hierro, brak kuchni, ciepłe prysznice, również
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dla rowerzystów, otwarte w lipcu i sierpniu, 12:00 - 21:30, cena: 2€.
Msza Św.: Katedra: niedziela: 8:30, 10:00, 12:00, San Lorenzo: niedziela: 8:00 - 13:00 co godzine, 18:00,
19:00, 20:00, sobota: 18:00, 19:30, San Saturnino: niedziela: 9:00-13:00 co godzinę, 18:30, 19:30, 20:30,
soboty: 18:30, 19:30
W trakcie corocznego święta San Firmin (6-14 lipca) zdecdowanie wzrasta liczba turystów odwiedzających
Pampelunę. Jest to święto znane na całym świecie ze słynnych biegów byków. Jeżeli nie uda się znaleźć
żadnego noclegu warto spróbować w turismo  gdzie starsze panie oferują nocleg. Poza tym okresem z
zakwaterowaniem nie powinno być problemu.
Hotele: w mieście znajduje się bardzo dużo hoteli, pensjonatów o różnych ofertach cenowych. Najłatwiej
pytać w informacji turystycznej.
Bary: tych również w mieście nie brakuje, oferują menu dla pielgrzymów już od 6€.
Camping: Ezcaba - oddalony 8,5km od miasta przy drodze N121 do Irun, dobrze wyposażony, otwarty od
1.06 do 25.09.
Miasto jest stolicą Navarry od IX wieku, ale już wcześniej było potężnym grodem broniącym dostępu do
Hiszpani od północy przez Pireneje. Założone przez Rzymian jako Pompaelo w 75 r.n.e.
Warto zobaczyć: gotycka Cathedral de Santa Maria  budowana między XIV a XVI w., wewnątrz groby
Carlosa III i Eleanora; Diocesan Museum; Museo de Navarra - archeologia, historia Navarry, kolekcja sztuki
(np. portret Goyi); XIII-wieczny kościół obok muzeum ma statuę św. Jakuba w głównym ołtarzu.
2017-05-04 23:36:29 - Kornelia: Wczoraj w Pampelunie , w jednym z albergue skradziono mojej mamie
kije do nordic walking, w rejestracji... Nikt nic nie widział. Uważajcie na swoje rzeczy
2016-10-03 14:53:20  - Alicja: We wrześniu 2016 - Albergue Jesus y Maria w samym centrum starej
Pampluny,  8  Euro  z  jednorazową pościelą,  ogromne -  sypialnie  podzielone  na  boksy,  czysto,  dobrze
wyposażona kuchnia, są też pralki i suszarki, internet
2014-09-18  23:03:19  -  Karolina:  Sympatyczny  nieduży  hostel  w  centrum  niedaleko  od  dworca
autobusowego dobre zwłaszcza gdy ktos zaczyna lub jest później, albo planuje odpocząć i gdzieś wyjść
wieczorem, 15 euro za noc dla pielgrzymow w tym śniadanie, mozliwosc rezerwacji takze przez telefon,
Aloha Hostel
2014-05-08 14:59:42 - Paweł i Basia: Casa Paderbron prowadzone przez sypatycznych Niemców Franza
i Ursulę 6€+2,5€ śniadanie.
2013-09-29 18:56:31 - Bolesław: Albergue Jesus y Maria położona w samym centrum Pampeluny. Warto
przyjść trochę wcześniej np. o 13-14, warunki dobre. Po zwykłych czynnościach prysznic, zmiana ubrania
pozostaje dużo czasu na zwiedzania Pampeluny a warto. Poza tym ścisłe historyczne centrum w zasięgu
ręki.
2011-06-23 18:31:24 - Jerzy: Casa Padeborn jest szybko pełna.Polecam Alberge Jesus y Maria w XVII -
wiecznym kościele Jezuitów przy Compania 4 niedaleko od Katedry.Koszt z jednorazową pościelą 6€.
2008-03-24  18:37:38  -  Piotr  Sikora:  drugie  alberque!  Casa  Paderborn,  prowadzone  przez  grupe
niemcow z tegoz miasta, po przejsciu Puente de La Magdalena trzeba skrecic w lewo, otwarte caly rok,
nocleg  5€,  sniadanie  2€,  czysto  i  przytulnie.  Zaraz  obok  alberque jest  restauracja  w budynku klubu
plywackiego polecana przez hospitaleros, 8 € - drogo i niesmaczne.

Camino  w  Pampelunie:  Portal  de  Francia,  ulice:  Carmen,  Navarreria,  Mercadores,  Plaza
Ayuntamiento, San Saturnino, Mayor, el Bosquecillo, Navas de Tolosa, Pio XII, Vuelta del Castillo
i Fuente de Hierro.

Oznaczenia przy wyjściu z miasta na południe prowadzą albo przez, albo dookoła dużego parku.
Niektóre bary otwierane są o godzinie 6:30.

Droga z Pampeluny do Puente la Reina przechodzi przez grzbiet górski z turbinami wietrznymi.
Zejście jest skaliste i niezbyt łatwe zwłaszcza dla rowerzystów.

Cizur Menor/Cizur Txiki      
Wys.: 450 m.n.p.m. | Do Muruzabal: 13.5 km | Do Santiago de Compostela: 698.2 km

1.  Albergue de Maribel:  52 miejsca,   cena:  10€,  Paseo Lurbeltzeta 1,  tel.  948-18-38-85 /  670-32--
2-71,  http://www.elalberguedemaribel.com/,  otwierane  od  12  latem  i  od  14  w  pozostałym  okresie,
całoroczne (za wyjątkiem XI), kuchnia, pralnia, internet, piękny ogród, właściciel - Maribel Roncal - od ponad
dwadziestu lat pomaga pielgrzymom, latem możliwość skorzystania z basenu w mieście; 2. Albergue de la
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Orden de Malta: przy kościele San Juan, 27 miejsc, cena: 4€, otwarte od 12:00, od V do IX, kuchnia, u
Kawalerów  Maltańskich  polecamy,  świetna  kuchnia,  śniadanie  za  donativo,  miła  atmosfera,  cisza  i
spokój (Emilia i Szymon Sokolik, 2009-08-29)
Msza Św. codziennie o 20:00, w niedziele o 11:00. Około kilometra od refugio znajduje się kilka sklepów i
supermarketów oraz barów z menu.
Mała wioska z romańskim kościołem.
2015-10-29 15:08:01 - Piotr: Nocowałem w albergue de Maribel i w moim mniemaniu właścicielka to
Matka Teresa od pielgrzymów. Z takim poświęceniem leczyła otarte nogi pielgrzymów że łza się w oku
kręciła. Serdecznie Polecam
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Etap 4
Cizur Menor/Cizur Txiki - Puente la Reina/Gares (18 km)

Uterga   
Do Obanos: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 686.2 km

Refugio: 2 łóżka, ciepły prysznic, otwarte cały rok, w prywatnym domu, na prawo od fontanny
Restauracja/bar: restauracja Camino del Perdon
Malutka wioska. Fontanna i automat z zimnymi napojami na głównej ulicy.
2010-11-01 20:30:27 - basque: jakieś 400 m przed blaszanymi pielgrzymami na Alto del Perdon jest
źródło wy/prze baczenia
2008-10-12 20:48:55 - kasiUnia: Jest jeszcze jedno, większe, nowe albergue, niestety prywatne - 10
euro. Bez kuchni, kolacja kosztuje 12 euro. Trzeba przejść przez prawie całą wieś i skręcić w lewo.

Muruzabal
Do Obanos: 2 km | Do Santiago de Compostela: 684.7 km

Bar La Sociedad Muruzabal poleca napoje i bocadillos.

2016-07-11 17:45:40 - Darek: W Muruzabal chyba od 2016 jest nowe schronisko, bardzo reklamowane.
Chwalą się basenem. Cena na razie 10 E.
2009-07-23 13:19:49 - Kamil: Warto w Muruzabal skręcić na Eunate! Droga bardzo dobrze oznakowana -
na szlak wraca się Camino Aragones!
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Możliwe są dwie dalsze drogi: do Obanos - prosto, oraz do Eunate - w lewo przez główny plac
podążajac za żółtymi strzałkami wzdłuż niewybrukowanej drogi prowadzącej do Eunate. Innym
rozwiązaniem jest podążanie na końcu wioski nie za znakami wskazującymi camino, ale prosto,
drogą. Na krzyżowce w kształcie litery "T" należy skręcić w lewo i podążyć drogą do Eunate - ok.
2km. Wracając należy udać się ścieżką GR65.3 do drogi do Obanos.

Eunate leży przy drodze Monreal/Las Campanas, 2km od camino. Warto się udać tą drogą za
względu na samotnie stojący XII-wieczny ośmiokątny kościół  otoczony serią  łuków. Istnieją
różne opinie o pochodzeniu tego miejsca. Mógł to być kościół templariuszy, albo zwykłe miejsce
pochówku pielgrzymów. Kościół jest zamknięty w poniedziałki.

Obanos      
Mieszk.: 421 | Wys.: 340 m.n.p.m. | Do Puente la Reina/Gares: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 682.7 km

ładne, prywatne schronisko, przy głównym placu miasteczka, niedaleko kościoła, 30 miejsc, 6€, 3 toalety i
prysznice, świetnie wyposażona kuchnia z jadalnią, lodówka, mały dziedziniec

w 2006 r Msza Św. pn. - czw. o godz. 18:00Hospederia Arnotegui ma pokoje i proponuje posiłki. Jest tu
również restauracja Ibarberoa za kościołem. Są też sklepy i bary.Jest to wioska, w której w średniowieczu
szlachta i arystokracja Navarry spotkała się w celu ograniczenia władzy króla.
2017-09-07  20:03:41  -  ks.  Michał:  Albergue  USDA  (koło  kościoła)  8  euro  w  08.2017r.  Warto  tu
przenocować, żeby uniknąć tłumów w Puente la Reina.
2012-07-06 22:02:32 - pielgrzym cieszynski: Spałem w Alberge ale chyba innym niż tu opisane, moje
miało około 50 miejsc, kosztowało 7 E, można było dokupić śniadanie za 3 E (dokupiłem było fajne) -
miejsce około 50 metrów od głównego placu, na ulicy bezpłatne WI-FI (nie działa w Alberdze), na miejcu
kuchnia. Obsługuje wielojęzyczny Pan - ale po Polsku nie umie :) a ja nie umiałem w żadnym z wielu
języków który on znał :) - ale dał radę na MEDAL!
2012-06-08 06:02:53 - Siwogruby: albergue 7euro ,sniadanie 3euro , 7 euro kolacja.pokoj gdzie mialem
spac mial chyba z 20 lozek jak powiedzialem ze chrapie to przeniosl mnie do 6-tki i bylem sam.Polecam jest
ok

Między Obanos a Puente la Reina znajduje się miejsce, gdzie łączą się dwa pielgrzymie szlaki
prowadzące z Pirenejów: jeden z Roncesvalles, a drugi z Arles. W miejscu tym stoi pomnik
pielgrzyma z 1965r.

Puente la Reina/Gares          

Mieszk.: 2000 | Wys.: 346 m.n.p.m. | Do Cirauqui: 7.5 km | Do Santiago de Compostela: 680.2 km

Informacja turystyczna: Plaza Mena, otwarte od wtorku do piątku 10:00 - 14:00 oraz 16:00 - 19:00,
sobota, niedziela 10:00 - 14:00
Refugio: 1. przy drodze do miasta, 33 miejsca, 20m od klasztoru, otwate cały rok, łóżka piętrowe, ciepła
woda, kuchnia - być może trzeba prosić o otwarcie, brak magazynu na rowery, miejsce na namioty na
tyłąch budynku, otwarte o 12:00, cena: 4€, latem bywa przepełnione; 2. Albergue Santiago Apostol: 100
łóżek, 300m za Puente de Peregrinos, cena: 6,50€, łóżka piętrowe, bar, restauracja, menu 8€, śniadanie 3€,
brak kuchni, ciepły prysznic, pralka i suszarka, otwarte od 7:00 do 23:00; 3. Hostal Jakue ma sypialnie dla
pielgrzymów, 20 miejsc, cena: 13€, ciepły prysznic, kolacja 6€ od 19:00.
Msza Św.: kościół św. Jana: codziennie o 10:00, w niedziele 9:00, 11:00, w soboty 10:00, 20:00; kościół
ojców Reperadores: codziennie o 20:00, niedziele i święta o 12:00 i 19:00
Hotele: duża różnorodność w różnych cenach.
Restauracja/bar: polecane bary: Charli Bar obok poczty, Cafe/Bar Yony na głównej ulicy, Bar la Torreta
serwuje menu za 6€ - latem otwarte o 6:30.
Camping: El Molino 7km na południe w Menigorria, otwarte cały rok, drogi.
Atrakcyjne miasto, które swoją nazwę bierze od średniowiecznego mostu nad rzeką Rio Arga, zbudowanego
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na królewski rozkaz w XI wieku. Kościół Santiago ma figurę św. Jakuba. Kościół św. Krzyża (Iglesia del
Crucifijo) został ufundowany w XII wieku. Portal udekorowany jest rzeźbionymi muszlami. Jeden z budynków
na c/Mayor ma nowoczesną figurę św. Jakuba w ścianie.
2016-10-03 14:58:23 - Alicja: Alberga P.P. Reparadores - najtańszy nocleg na Camino - 5 Euro, kuchnia,
pralka, suszarka chyba też - ale dużo miejsca na suszenie ubrań pod zadaszeniem, wewnątrz ogród z
przyjemnym trawnikiem, internet
2013-09-29 19:10:08  - Boleslaw: Podzielam opinię Doroty. Alberga P.P.Reparadores naprawdę nadal
bardzo dobra, miła i sprawna obsługa, duża pomoc hospiteleros. W sierpniu 2013 - całe Puente już od
wczesnych godzin południowych pękało w szwach, albergua przy hotelu na rogatkach miasta była pełna już
o 12 w południe. Radzę nie tracić czasu na ewentualne targi z hospitelerem tylko iść dalej w głąb miasta.
Cena bardzo przystępna nadal 5 eu. Dodatkowy bonus to położenie tej albergii - u wylotu głównej ulicy koło
klasztoru i seminarium ( w ostateczności można przy letniej pogodzie nocować pod chmurką o ogrodzie
2011-09-23 16:10:55 - Beata: Chciałam serdecznie odradzić wszystkim Albergue Santiago Apostol, gdzie
spotkaliśmy się z bardzo nieprzyjaznym przyjęciem, a właściwie w ogóle z brakiem przyjęcia. Szliśmy we
czwórkę, dwie osoby poszły do Puente de la Reina, trafiły do schroniska Santiago Apostol, gdzie były już
dostępne tylko materace na podłodze. Powiedziały, że jeszcze przyjdą dwie osoby, które skręciły, żeby
zajrzeć do Eunate i czy moga dla nich też wziąć materace. Kiedy dotarłyśmy z Eunate był już inny szef i
powiedział, że został oszukany przez nas, bo tu się nie robi żadnych rezerwacji i że ciągle ktoś do niego
wydzwania, żeby zrobił rezerwacje, a on nie robi, więc i dla nas nie zrobi wyjątku i że oszukaliśmy go biorąc
te dwa materace więcej i on nie będzie tego tolerował i nie zgadza się, żebyśmy u niego nocowali. Krzyczał
na nas przez pół godziny, nie słuchając, że jego pracownik wyraził zgodę, zresztą kłócili się między sobą,
atmosfera była bardzo nieprzyjemna i nieprzyjazna. Wszystkie inne schroniska były pełne, więc poszłyśmy
we dwie spać do szkoły. Spałyśmy na materacach gimnastycznych na dworze, ale z dostępem do toalety i
pryszniców i za darmo. W każdym razie polecam omijać schronisko wielkim łukiem.
2011-09-22 01:36:26  -  Wojtekk:  Santiago Apostol  łóżko 8E, w boksie 2 osobowym za zamykanymi
drzwiami 10E, menu 10 E, basen w cenie na campingu obok.
2011-09-19  16:29:54  -  Dorota:  Polecam  albergue  Padres  Reparadores,  niesamowita  atmosfera  i
wspaniały hospitalero! Moja towarzyszka doznała kontuzji i musiała tam zostać przez 3 dni, z jej relacji
wiem, że otoczył ją wspaniałą opieką, bardzo troskliwy, dbający o pielgrzymów!
2011-06-25  16:44:17  -  Jerzy:  Jakieś  400  m.  dalej  od  Jakue  w  przyklasztornym Alberge  z  częścią
podwórkowo-ogrodową z miejscami do odpoczynku nocleg kosztuje 4 €.
2010-06-30  10:17:54  -  marys_:  Z  powodu  kontuzji  towarzyszki  zatrzymałyśmy  się  w  pierwszym
napotkanym albergue - Jakue. w maju 2010 - 9euro [nie 13!]; jest to de facto część hotelu; czysto, wielka
kuchnia,  telewizor,  internet..  ale  jakoś  nie  polecam.  jest  to  miejsce raczej  dla  ludzi,  którzy  preferują
specyficznie pojęty luksusik. Atmosfery jakoś tam nie znalazłam.. Pani w recepcji o godzinie 19stej niemal
na nas nakrzyczała, że tak późno, żeśmy przyszły. Za to w restauracyjce o jakieś 50 m od hotelu/albergue w
stronę centrum najadłam się jak bąk za 9euro. [Kolacja w Jakue kosztowała 10 euro (bufet), a śniadanie
bodajże 3.]
2008-08-30 23:53:21 - Andrzej Stróżynski: Albergue Santiago Apostol-V'2008-8 euro.
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Etap 5
Puente la Reina/Gares - Estella/Lizarra (21.5 km)

Maneru   
Do Lorca: 8 km | Do Santiago de Compostela: 675.7 km

Msza Św.: codziennie o 19:30, w niedziele o 8:30 i 11:00, w soboty o 20:30
2 bary, 2 małe sklepiki z jedzeniem, apteka, wszystko w pobliżu kościoła.

Cirauqui    
Wys.: 494 m.n.p.m. | Do Lorca: 5 km | Do Santiago de Compostela: 672.7 km

Albergue Maralotx: 28 miejsc, cena: 11€, C. San Román 30, tel. 678-63-52-08, otwierane o 13:00, od III
do poł. X, oferują obiad 10€ i śniadanie; Bardzo miła pani Hospitalera z przepięknym dołeczkiem gdy się
uśmiecha ;), a kolację, mimo ceny warto zamówić, gdyż Pani przynosi tyle dokładek ile się potrafi zjeść :)
(Kamil, 2009-07-23)
Msza Św. codziennie o 20:00 (dla pielgrzymów), w niedziele o 9:00 i 12:00. Bary na głównej drodze. Sklep z
jedzeniem, panaderia (piekarnia).
Starożytna wioska na pagórku. Kościół San Roman z XII i XVI w. oraz Santa Catalina XIII w. Ładny odcinek
rzymskiej drogi i mostu. bardzo piekna miescina :) (saja, 2010-06-29)
2015-06-29 17:53:19 - Wąski , Margarit , Wiki,Julian : Albergule Maralotx trochę podrożało 11Eur
kolacja tez 11Eur ale warta swojej ceny można jeść ile sie da :))

Rio  Salado  między  Cirauqui  a  Lorca  wspominana  jest  w  XII-wiecznym  przewodniku  dla
pielgrzymów tzw. Liber Sancti Jacobi lub Codex Calixtinus. Woda rzekoma była zła i konie, które
się jej napiły nie przeżywały. Mieszkańcy wiedzieli o tym, ale nie informowali pielgrzymów, tylko
czekali, aż z martwych zwierząt będzie można zedrzeć skórę.
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Lorca  
Do Villatuerta: 5 km | Do Santiago de Compostela: 667.7 km

Bar: Bodega Molino serwuje menu za 6€ od 13:00. Sklep znajduje się przy wyjściu z miasta. Bar otwarty
tylko wieczorem.
Kościół Santa Maria z XII i XVI w., stalle na chórze z 1561 r.
2009-10-31 18:03:40 - Kate Walker: Są już 2 albergues w Lorca, naprzeciwko siebie przy głównej ulicy.
Wspomniane wyżej  (po  lewej,  \"Bodega del  Camino\",  jeśli  dobrze  pamiętam)  jest  obszerne i  bardzo
wygodne, z jadalnią i tarasem, cena: 8€, drugie kosztuje 7€, ale jest dużo skromniejsze. W obydwóch bar na
dole i darmowy internet.
2008-10-12 20:55:28 - kasiUnia: W Lorca jest albergue, prywatne, za 7 euro. Gospodarz Jose Ramon b.
miły i komunikatywny, były peregrino, albergue bardzo czyste i przyjemne, z kuchnią. Kawałek dalej, w
sklepie w prywatnym domu jest możliwość zrobienia skromnych zakupów.

Villatuerta  
Do Estella/Lizarra: 4 km | Do Santiago de Compostela: 662.7 km

Refugio: nowe, prywatne refugio w nowoczesnym budynku na c/Mayor między barem a kościołem; cena:
6€; posiłek 6€, śniadanie 3€; ciepły prysznic; bardzo czysto.
Msza Św.: codziennie o 19:30, niedziele o 8:30 i 12:00.
Przy hali sportowej (polideportivo) znajduje się bar. Kościół Wniebowzięcia NMP ma XV-wieczne freski, ołtarz
i romańskie drzwi.
2007-10-28 19:44:44 - AGA: To schronisko zamknięto w czerwcu 2007 r. !

Za Villatuerta strzałki prowadzą lewą stroną drogi, przechodząc przez Ermita de San Miguel.

Estella/Lizarra         
Mieszk.: 13000 | Wys.: 421 m.n.p.m. | Do Ayegui: 2 km | Do Santiago de Compostela: 658.7 km

1. Albergue municipal de Estella: 96 miejsc, cena: 6€, C. Rua 50, tel. 948-55-02-00, całoroczne (za
wyjątkiem 15.XII - 15.I), od 11:30 latem, poza tym okresem od 14:00, przy wejściu do miasta, kuchnia,
pralnia,  internet,  ciasne, duże sale,  mało sanitariatów i  niezbyt czyste;  2.  Albergue parroquial San
Miguel: 30 miejsc, donativo, C. Mercado Viejo 18, tel. 635-86-60-09, otwarte od IV do X, od 12:00-13:00 do
22:00,  kuchnia,  pralnia,  śniadanie  przygotowywane  przez  hospitaleros,  codzienna  Msza  z
błogosławieństwem dla pielgrzymów o 19, polecamy albergue parafialne San Miguel, prowadzone przez
sympatycznych  staruszków,  całkowicie  donativo,  jest  kuchnia,  pralka,  rano  częstują  solidnym
śniadaniem (Paweł i Basia, 2014-05-08); 3. Albergue de la fundación ANFAS: 34 miejsca, cena: 7€, C.
Cordeleros 7, tel. 948-55-45-51 / 669-11-45-22, www.albergueanfas.org, otwarte od 03.V do 30.IX (w 2013),
od  12:00  do  22:00  (23:00  latem),  kuchnia,  pralnia,  internet,  ANFAS  to  stowarzyszenie  dla  osób  z
niepełnosprawnością intelektualną, miła atmosfera (Jerzy, 2011-06-25); 4. Albergue juvenil Oncineda: 30
miejsc, cena: 10€ i 14€, C. Monasterio de Irache 11, tel. 948-55-50-22, www.albergueestella.com, od poł. III
do X, kuchnia, pralnia, internet, menu 10€, śniadanie 5€
Możliwość noclegu: Hostal El Volante (C. Merkatondoa 2, 11 miejsc, od 30€, tel. 948-55-39-57 / 638-0-
-90-05, www.hostalelvolante.com), Hostal Cristina (C. Baja Navarra 1, 13 miejsc, od 38€, tel. 948-55--
4 - 5 0 ) ,  H o s p e d e r í a  C h a p i t e l  ( C .  C h a p i t e l  1 ,  1 4  m i e j s c ,  o d  7 0 € ,
tel.  948-55-10-90, www.hospederiachapitel.com), Pensión Fonda Izarra  (C.  Calderería 20, 4 miejsca,
od 15€, tel. 948-55-06-78).
Msza Św. codziennie o 8:00, 11:00, 18:30, 20:00, w niedziele od 8:00 do 13:00 co godzinę, oraz o 19:00
Restauracje bywają droższe wieczorem, taniej jest w porze lunchu, wiele jest zamkniętych w niedzielę
popołudniu; Bar Roma, Bar Rochas obok dworca autobusowego, restauracja Casanova - menu za 9€.
Camping  Lizarra  2km  na  południowy-wschód  od  starego  miasta  -  dobrze  wyposażony,  sklep,  bar,

http://www.albergueanfas.org
http://www.albergueestella.com
http://www.hostalelvolante.com
http://www.hospederiachapitel.com
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restauracja. 1 osoba z namiotem = około 6€.
Piękne  miasto,  które  od  zawsze  pozostawało  w  ścisłym  związku  z  pielgrzymowaniem.  Jest  tu  wiele
cudownych kościołów, m.in. San Pedro de la Rua, z pięknym wejściem (można dostać sello). Obok informacji
turystycznej (c/San Nicolas 1) jest Palacio de los Reyes de Navarra (pałac królów Navarry) z XIIw. - jest to
rzadki przykład romańskiej budowli niesakralnej. Kościół San Miguel ma północne wejście, które jest jednym
ze skarbów camino.
Kościół San Pedro w remoncie. (Joanna Botwinowska, 2011-10-24)
2017-09-07 20:09:29 - ks. Michał: Jest jeszcze albergue w klasztorze kapucynów, nieco za starówką przy
Camino. Wydaje mi się, że ludzi płacili tu 20 euro (!!!). My tu tylko mieliśmy Mszę, hospitalero był bardzo
pomocny. Po Mszy zjedliśmy przed albergą, chociaz zapraszał do środka mimo, że nie zamierzaliśmy tam
nocować. Po czym wyposażył mnie w kapelusz, bo dzień wczesniej zgubiłem czapkę i poszliśmy w drogę.
Tak więc, poza ceną, prawdziwa alberga :-)
2016-10-03 15:06:12 - Alicja: wrzesień 2016 - albergue San Miguel (parafialne) nadal donativo, obecnie
obsługują je dwie starsze panie Rosa & Linda - okrutnie ciasno, trzeba mieć cierpliwość - jeden prysznic dla
kobiet, kuchnia mikroskopijna - na szczęście sporo miejsca na zewnątrz, w salach duszno - niewiele okien i
nie wszystkie się otwierały, z przyjemnością opuściliśmy to miejsce
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Etap 6
Estella/Lizarra - Torres del Rio (28.5 km)

Opuszczając  Estellę  camino biegnie  dwoma drogami  przez kilka  kilometrów.  Jeżeli  chcemy
odwiedzić Irache należy udać się drogą w lewo.

Ayegui     
Do Monasterio de Irache: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 656.7 km

Albergue municipal San Cipriano: polideportivo (sala sportowa), przy camino, 70 miejsc, 6€, tel. 948-5-
-43-11,  całoroczne,  otwarte  od  13:00,  pralnia,  internet,  brak  kuchni,  menu  9€,  śniadanie  3€,  duża
"basenowa" łazienka i hospitalero, który puszczał "Turandota" przez radiowęzeł (Kasia Fiszer, 2009-01-15)

Monasterio de Irache    
Do Villamayor de Monjardin: 2 km | Do Santiago de Compostela: 654.2 km

Na ścieżce przed kościołem i XII-wiecznym klasztorem cysterskim w Irache zainstalowano Fuente del Vino -
fontannę wina. Zaczyna działać około 10:30 (choć z naszych obserwacji wynika, że wcześniej też działa).
Klasztor został odrestaurowany i jest otwarty dla pielgrzymów - wstęp wolny. Sello można otrzymać po
9:15. W okolicy ładne miejsce na piknik.
Hotel: Hotel Irache drogi, menu del dia - 12€. Kawiarnia przy hotelu - śniadanie - 3.25€.
2014-07-03 18:41:05 - Paweł i Basia: Kranik działa,a jakże :) byliśmy ok 9 rano,wino piliśmy,bukłaki
napełniliśmy-całkiem dobre,jak na darmochę :)
2011-01-18 12:31:14 - saja: No niestety kranik z winem nie działał kiedy przyjechaliśmy, dopiero jak się
zebrało kilkanaście osób pewna Pani wyszła i odkręcili kurek :) Potwierdzam, bardzo ładne miejsce na piknik
:)

Villamayor de Monjardin
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Do Los Arcos: 14.5 km | Do Santiago de Compostela: 652.2 km

Refugio:  duńska grupa ewangelizacyjna OASIS otworzyła refugio przy Plaza 13, naprzeciwko kościoła;
cena: śniadanie i łóżko: 9€.

2017-09-07 20:12:55 - ks. Michał: Są tu dwie albergi. Niestety obie były completo, więc odesłano nas
2,5 km dalej do Luquin, które jest przy drodze alternatywnej z Estella do Los Arcos. Byliśmy juz padnięci, ale
wato było podejść. Bardzo wygodna, domowa alberga, PUSTA. Świetnie tam odpoczęliśmy. 12 euro w
08.2017r.
2015-06-29 17:48:21 - Wąski, Margarit, Wiki,Julian: Nocowaliśmy u Holedrów 8 Eur możliwość kolacji
10  eur  można  sie  najeść  ale  bez  szału  :)  warunki  ok,  trochę  nawiedzona  grupa  Holedrów  kościoła
protestanckiego ogólnie atmosfera ok.
2014-05-11 20:20:30 - Paweł i Basia: W tym roku za łòżko wołali 15 .. € -nocowaliśmy u Holendrów za
8...
2013-09-29  19:20:59  -  Bolesław:  Cudowne  miejsce.  Przepiękny  kościół  z  wyjątkowym  srebrnym
krucyfiksem. Oryginalne przedstawienie Chrystusa na krzyżu w koronie królewskiej a nie cierniowej. Warto
zobaczyć. Obok parafi (może 25 m) nowa alberga. Cena 10 eu. I tu zaskoczenie, prowadził ją Jezuita z
Krakowa o. Tomasz. W sierpniu 2013 był woluntariuszem, codziennie Msza Św. I niezapomniane rozmowy z
ojcem Tomaszem. Wyskoków górze nad Monjardin ruiny wczesno- średniowiecznego zamku. Warto dołożyć
7 km drogi, przejść Estelle i dojść do Villamayor de Monjardin. Pozdrowienia dla ojca Tomasza.
2013-07-01 18:54:36 - Karola: W Villamayor zaraz przy szlaku prowadzacym do Santiago, naprzeciw
kosciola(gdzie pracuje ksiadz Piotr wczesniej wymieniony) powstalo w marcu tego roku nowe Albergue :) 20
miejsc., kazde za 15€(+1pokoj 2os za 40€). Albergue nowe i nowoczesne, wyposazone w kuchnie, 2lazienki.
Mozliwosc korzystania z pralki i suszarki(za doplata), no i internet (calkiem za darmo :]). Sniadanie w cenie.
W Albergue przez wakacje hospitaleros sa Polscy wolontariusze. Teraz ja, potem Sylwia, w sierpniu o.
Jezuita. Wszyscy z Krakowa. Zapraszamy! :) W miasteczku kociol z XIIw. z platynowym krzyem z tego
samego okresu. Replika krzyza znajduje sie w jednym z kosciolow w Toruniu. Pol godziny piechota w gore
jest zamek, w ktorym podobno co wieczor przechadza sie duch pochowanego tam krola Sancho ;)
2010-06-30 10:28:37 - marys_: Schronisko holenderskie [Dunka była za mojej bytności w maju 2010
jedna:] uważam za jedno z najmilszych miejsc w jakim nocowałam. Jest otwarte - przychodzisz, szukasz
wolnego łóżka. Potem zjawiają się wolontariusze, wbijają pieczątkę i zbierają pieniądze. Miejsc jest mało i
dosyć ciasno, warunki skromne, ale czysto. Jeśli jest zimno, trzeba powiedzieć - włączą ogrzewanie. Kolacja
opcjonalna - polecam! Pysznie, do syta i w fantastycznej atmosferze, o którą dbają wolontariusze. Na końcu
każdy dostał Ewangelię wg św. Jana w swoim języku [chyba tylko po japońsku nie mieli..]. Po kolacji dla
chętnych medytacja modlitewna. Śniadanie też opcjonalne [ale nie jadłam]. Polecam wycieczkę na górę
zamkową powyżej - ok. 45 minut do góry, widoki piękne, a i zameczek robi wrażenie.
2009-10-18  12:50:39  -  Mirek:  W  Villamayor  jest  też  schronisko  parafialne,  bardzo  gościnne,o
niesamowitym klimacie...ks. Piotr też zawsze pod telefonem przyjeżdza chętnie do Polaków.
2008-04-17  13:06:30  -  podroznik:  ks.Piotr  Roszak,  bardzo  miły:)  gdy  napotkacie  jakis  problem,
skontaktujcie sie z nim, przyjezdza tylko na weekendy..
2008-03-24 18:42:57 - Piotr: Ksiadz Piotr Ruszyc (o ile sie nie myle co do nazwiska) jest proboszczem w
kosciele, niestety mozna go zastac jedynie w niedziele. W miasteczku jest drugie alberque otwarte tylko w
sezonie.
2007-07-11  19:41:07  -  Darek:  W  2005  w  tutejszej  parafii  pomagał  ksiądz  z  Polski,  studiujący  w
Pampelunie (ks. Piotr).

Los Arcos     
Mieszk.: 1500 | Wys.: 447 m.n.p.m. | Do Torres del Rio: 7.5 km | Do Santiago de Compostela: 637.7 km

Refugio: 1. Albergue Isaac Santiago - 72 miejsca, c/la Serna 9 (wzdłuż c/Mayor do miasta, skręcić w prawo
pod arkadami przy Plaza de la Fruta, i w dół obok kościoła; naprzeciwko znajduje się biuro, prowadzone
przez amigos i ma sello; dalej prosto, przez bramę miasta i rzekę; refugio jest około 100m. stąd, nowy biały
budynek, w połowie ukryty przed szkoła i domem kultury); otwarte od kwietnia do października w godz.
14:00 do 22:00; kuchnia, ciepły prysznic, automat z zimnymi i ciepłymi napojami; cena: 3€; prowadzone
przez belgijskich amigos; 2. Casa Romero - 30 miejsc, na c/Mayor przy wejściu do miasta (pytać w mini-
markecie spożywczym), cena: 19€ (łącznie z posiłkiem).
Msza Św.: codziennie o 17:30, niedziele i święta o 13:00.
Hotel: Hostal Ezequiel - pokój dwuos. 38€, 10% zniżki dla pielgrzymów, obsługa mówi po angielsku; osoby
z rowerami mogą wyjechać dopiero po 8:00; Hotel Monaco - mówiący po angielsku właściciel, cena: 30€,
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polecane; zakwaterowanie za 6€ możliwe jest również w Casa Alberde - Senora Victorina - w ubiegłym roku
budynek  ten  oznaczony  był  tabliczką  "Albergue  de  Peregrinos"  -  przyjazne  miejsce,  podstawowe
wyposażenie, 20 miejsc, otwarte cały rok.
Bar: Bar Royal - menu 12.50€; Bar Mavi - menu 6€.
Wioska z ruinami średniowiecznego zamku. Kościół Santa Maria, XII-XVIII w., statua Maryi z XIII w. - otwarty
9:00-14:00 i o 19:30 przed Mszą Św. dla pielgrzymów o 20:00.
2016-10-04 14:02:56 - Alicja: Wrzesień 2016 - do Los Arcos przyszliśmy dość późno i mieliśmy kłopot ze
znalezieniem noclegu, pierwsze trzy albergue były "completo" łącznie z miejskim, miejsca znaleźliśmy tuż
za Albergue Isaac Santiago (miejskim) o nazwie Casa Alberdi - 10 Euro, brudno, jedną osobę pogryzły w
nocy pluskwy. Generalnie miasteczko nie należy do ciekawych (ale koniecznie trzeba zajrzeć do Kościoła
Santa Maria), jeśli ktoś ma siły zdecydowanie lepiej jest iść dalej.
2014-07-19 19:09:39 - piotr: Cena 6€ ok sklepy otwarte od 18 jeden wcześniej z 200 m od placu ale ceny
podwójne
2010-11-01 20:36:20 - basque: cena za nocleg w Alberque Isaac Santiago to 4 E
2009-11-09 19:49:03 - Emilia i Szymon Sokolik: Polecamy albergue \"Isaac Santiago\": tanio (4 euro),
wygodna kuchnia i jadalnia. Madonna z Los Arcos jest patronką rodzin!
2008-03-24 18:46:43  -  Piotr:  W Los Arcos jedynym alberque funkcjonujacym poza sezonem jest La
Fuente ( znajduje sie w centrum zaraz przy Camino), cena: 7€ ze sniadaniem 10€, kuchnia, cieply prysznic,
mila atmosfera, krzeslo z masazem (1€ za 15 min) :)
2006-09-24 21:22:45 - Ola:  W Sansol jest maleńkie Albergue prowadzone przez sympatycznego Arcadi -
10 miejsc, ciepła woda, kuchnia(mikrofalówka), 10€ nocleg + obiad + śniadanie.Gorąco polecam!

Torres del Rio    
Do Viana: 11 km | Do Santiago de Compostela: 630.2 km

Refugio:  1.  prywatne,  prowadzone  prze  Carmen  Pugliese,  przyjazną  Włoszkę,  30  miejsc,  cena:  6€,
prysznic, kuchnia, pralnia/suszarnia; 2. we wsi znajduje się również inne refugio, lecz brak na ten temat
informacji.
Msza Św.: codziennie o 17:30, niedziele i święta o 13:00.
Dwa bary: El Meson - posiada sello, Pata de Oca prowadzony przez Carmen serwuje posiłki od 18:30 - 9€.
Mały sklep - w domu przy Plaza.
Ośmiokątny romański kościół Santo Sepulcro - warty odwiedzenia, otwarte około 18:00/18:30. Informacje o
właścicielu kluczy do kościoła można przeczytać przy kościele, bądź zapytać w El Meson.
2016-06-03 20:29:19 - Sławek : Są 3 Albergi 10 euro
2016-06-03 20:29:01 - Sławek : Są 3 Albergi 10 euro
2016-06-03 20:28:57 - Sławek : Są 3 Albergi 10 euro
2015-06-29 17:34:56  -  Wąski, Margarit ,  Wiki,  Julian:  Dotarliśmy do Viana,  nowe Albergue przy
wejściu do miasta ,8 eur w dużej sali , 10 eur w sali 8 osobowej
2012-05-30 21:22:24 - Mirek.: WCasa Mari 7e. Warunki dobre, kuchnia dobrze wyposazona.
2011-05-23 15:57:52 - Krystyna: Jest nowa alberga z restauracją obok restauracji, która jest niemal
naprzeciwko polecanego kościoła. Jak dla mnie czysto i wygodnie - 10 Euro.
2010-11-01 20:38:20 - basque: wejście do kościoła 1 E
2009-03-09 00:32:09  -  Kasia Fiszer:  W Casa Mari upychają pielgrzymów wszędzie gdzie się da. W
pozytywnym sensie! Można spać na podłodze, na własnej karimacie. 2 Euro. ;-)
2008-07-15 11:19:13 - Arturo: W VI 2008 znalazłem tylko jedno, w samym centrum wsi, płaci się w barze
parenaście metrów dalej, słabe warunki, malo miejsc do spania, 1 tylko łazienka gdzie problemy z ciepłą
wodą, słabiutkie pomieszczenie kuchenne, na piętrze łóżka ale były już zajęte, trafiło mi się miejsce na
parterze przy samym wejściu w mrocznej sali na materacu, przez bliskość wejścia hałasy dochodzące z
zewnątrz gdzie miejscowi prowadzą życie towarzyskie. Chyba 7 euro
2007-06-08 23:44:23 - anka: Są tam dwa refugia: pierwsze za 7 euro (2006), ale je minęłyśmy, bo nasi
zaprzyjażnieni pielgrzymi zatrzymali się w Casa Mari (6 euro). Ale nie było już miejsc i spałyśny na tarasie (4
euro) i był to chyba jeden z najlepszych noclegów. Wspaniała atmosfera. Wspóla kolacja przygotowana
przez Włochów, no i te wina hiszpańskie...
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Etap 7
Torres del Rio - Logrono (20.5 km)

Viana       
Mieszk.: 3 | Wys.: 466 m.n.p.m. | Do Logrono: 9.5 km | Do Santiago de Compostela: 619.2 km

Informacja turystyczna: Plaza de los Fueros. Sello w ayuntamiento na głównym placu.
Refugio: Albergueria Andres Munoz - 50 miejsc, trzy poziomowe łóżka piętrowe w małym pokoju, ciepły
prysznic, kuchnia, jadalnia, pomieszczenie na rowery, otwarte o 12:00; cena: 4€; otwarte od kwietnia do
października.
Msza Św.: codziennie o 12:00 i 20:30, niedziele o 9:00, 11:00, 13:00.
Hotel: Hostal Casa Armendariz - c/Navarro Villoslada 19, 2-os. z łązienką 33€, menu 7€.
Atrakcyjne małe miasto z wieloma renesansowymi i barokowymi domami. Miejsce śmierci cezara Borgia.
Kościół Santa Maria XIII-XVII w. - gotycki ze wspaniałą renesansową kruchtą.
2017-09-07 20:15:14 - ks. Michał: Albergue Izar, pierwsza po wejściu do miasta, 10 euro, ale za to
pokoje 8-osobowe. Typowa municypalna.
2016-10-04 14:13:36 - Alicja: Wrzesień 2016 - po wejściu do Vianny po lewej stronie jest Albergue IZAR,
10 Euro, pralki, suszarki, kuchnia, internet, jest też możliwość wykupienia posiłków, taras ze stołami, czysto
- zdecydowanie polecam :-)
2014-05-11 19:49:16 - Paweł i Basia: Przy wejściu do Viany targ (piątek) warto się zatrzymać i zrobić
zakupy-wszystko dwukrotnie tańsze niż w sklepach!
2010-11-01 20:41:28 - basque: w Parafialnym kuchnia nie jest dostępna dla Pielgrzymów i jest problem z
miejscem na wysuszenie ubrań, materace a nie łóżka, lekka kolacja ale dobre śniadanie
2009-08-07 10:14:35 - Kamil: Alberque Andres Munoz - cena w tym roku 6€, ale polecam alberque
parafialne przy kościele.
2008-10-12 21:01:41  -  kasiUnia:  Jest też we Vianie albergue parafialne, wklejone w bryłę kościoła.
Bardzo tam miło: jest msza o 20.00, wspólny posiłek wieczorny, potem zaproszenie na modlitwę; rano
śniadanie. Donativo.
2008-05-24 15:43:03 - Jack: Jedna mala uwaga: Nie "cezar" Borgia-bo wyglada jakby byl on Cezarem
rzymskim!!! W Viana pochowany jest Cesare Borgia syn papieza Aleksandra VI i  brat slynnej Lukrecji
Borgi!!!
2008-03-24 18:50:36 - Piotr: poniewaz wiele osob wybiera Vianna jako przystanek na Camino, ostrzegam
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ze nie ma w nim zadnej mozliwosci noclegu poza sezonem o czym pisza zagraniczne przewodniki. Zaraz za
ruinami kosciola po lewej znajduje sie piekarnia gdzie za 2,5€ mozna nabyc wysmienite ciastka oraz z okien
obejzec panorame Logrono. Polecam!

Za  Viana  opuszczamy  Navarrę  i  wkraczamy  do  autonomicznego  regionu  La  Rioja,  krainy
słynnych win.

Droga dobrze oznakowana zarówno do jak i z Logrono, pomimo wybudowania nowej drogi.

Logrono           
Mieszk.: 120 | Wys.: 384 m.n.p.m. | Do Navarrete: 13 km | Do Santiago de Compostela: 609.7 km

Informacja turystyczna: Paseo del Espolon 1.
Refugio: c/Rua Vieja 32, obok kościoła Santa Maria del Palacio i mostu (za mostem nad Ebro w prawo;
szukaj  rzeźbionej  muszli  na  ziemi);  80  miejsc;  otwarte  cały  rok;  ciepły  prysznic,  ogromna,  dobrze
wyposażona kuchnia,  przechowalnia rowerów; otwarte o 14:30 (choć być może nawet wcześniej  -  ok.
13:00); cena: 3€; wieczorny posiłek i internet (donativo); refugio prowadzone przez Associacion Riojana de
Amigos del Camino i przewodniczącego Jose Carlos Rodriguez, który mówi po angielsku i służy wszelką
pomocą pielgrzymom.
Msza Św.: brak informacji...
Hotele i bary: bardzo duża różnorodność, różne ceny.
Camping: La Playa za rzeką, około 1km od centrum miasta, brak sklepu; otwarte od czerwca do sierpnia;
darmowy wstęp na basen.
Duże miasto, stolica La Rioja. Sercem miasta jest Paseo del Espolon z ogrodami. Obok żelaznego mostu nad
rzeką znajduje się gotycki kościół Santiago z XVI w. Przy głównym wejściu znajduje się okazała statua
Santiago Matamoros. Katedra Santa Maria la Redonda ma św. Jakuba wyrzeźbionego w stallach na chórze.
Obok głównego urzędu pocztowego jest Museo de la Rioja, które zawiera wiele religijnych przedmiotów
odzyskanych z opuszczonych okolicznych klasztorów (wstęp wolny).
2016-10-04 14:21:12  -  Alicja:  Wrzesień 2016 - Albergue Santiago Apostoł -  pierwsze po wejściu do
Logrono, 10 Euro, bardzo przyjazne, czynne jest całą dobę i nikt nie robi problemu jeśli ktoś chce lub musi
zostać  dłużej,  czysto,  internet,  kuchnia  jest  generalnie  dla  obsługi  przygotowującej  wykupione  przez
pielgrzymów posiłki,  ale  nie  było  problemu  abyśmy  w  określonym czasie  również  z  niej  skorzystali,
polecam!
2014-05-11 19:52:54 - Paweł i Basia: U św Jakuba nadal donativo, pyszna kolacja i śniadanie-18 miejsc
+materace, otwierają o 13
2012-04-12 10:49:14 - Peter Alex: Ostatnio znalezione w sieci: Adres alberugeRua Vieja, 32 Logroño (La
Rioja) Tel: 941 248 686 E-mail: info@asantiago.org Strona internetowa: www.asantiago.org Godziny pracy
albergue: 01.04.-31.10. – 13:00-22:00 01.11.-30.03. – 15:00-21:30 Punkt informacyjny Punta de Piedra:
01.04.-31.10. – 10:00-13:30 01.11.-30.03. – nieczynne
2011-01-18 12:36:39  -  saja:  Z racji  tego,iż byliśmy rowerzystami nie przyjęto nas w albuerge przy
kościele Santa Maria. Przez przypadek natknęliśmy się na albuerge przy kościele św,Jakuba (chyba to to?)
Przyjęła nas bardzo miła Amerykanka za donativo. Warunki super + wspólna kolacja i śniadanie, blisko
kościół i możliwosć uczestnictwa we mszy. ogólnie piękne miasto, warto się wybrać na spacer:) a wyjazd z
miasta wspominamy do dziś, pieknie i cicho wśród parku.
2010-11-04 15:25:05 - ks. Radek: Alberque przy kościele św. Jakuba to nasz punkt startowy. Warunki
bardzo dobre, choć późno przybyliśmy, ale były wolne materace na podłodze. Wspólny wieczorny posiłek,
wieczorna modlitwa w kościele. Tam też baaardzo gościnnie przyjęci otrzymaliśmy credencial. Wszystko
donativo - Francesco szefuje :)
2009-10-31 18:09:52 - Kate Walker: albergue przy Rua Vieja: 5€
2009-07-18 08:40:32 - ania: zgadzam się z Kasią. polecam albergue przy kościele św. Jakuba. super
atmosfera, wspolne posiłki, a wszystko donativo ;) jak mi tęskno za Camino!
2009-03-09 00:34:53 - Kasia Fiszer: W sierpniu 2008 roku otwarte było parafialne refugio przy kościele
Santiago el Real. Donativo, wspólny posiłek i tutaj także przyjmą każdego zdrożonego pielgrzyma. :-)
2008-07-15 11:22:17 - Arturo: Jedyny mankament to ogromnie gęsto ustawione piętrowe łóżka, trudno
się ruszyć czy spakować. Reszta OK, zgodna z opisem
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Etap 8
Logrono - Najera (29 km)

Wyjście z Logrono ulicami: Barriocepo, Puerta del Revellin, Comandancia, Trinidad, Gonzalo de
Berceo, Superundia and Marques de Murrieta, dalej w lewo przy pierwszej stacji benzynowej
(około 45min. marszu). Nowo wybudowana droga między Logrono a Navarette utrudniła nieco
pielgrzymowanie. Należy podążać wzdłuż głónej drogi (duży ruch!) aż do oznaczonego skrętu w
lewo.

Navarrete      
Mieszk.: 2000 | Wys.: 555 m.n.p.m. | Do Ventosa: 7 km | Do Santiago de Compostela: 596.7 km

Refugio: c/San Juan 2; 34 miejsca; ciepły prysznic, kuchnia, śniadanie, donativo; priorytety przyjmowania
pielgrzymów: 1. pielgrzymi powyżej 20 km (np. z Viana), 2. pielgrzymi z mniejszą liczbą kilometrów, 3.
rowerzyści; pralka i suszarnia - 3€; śniadania - 3€; otwarte o 14:00.
Hotel: Hostal la Carrioca - 2-os. 20.58€, menu 7.50€, śniadanie 2.56€.
Bar Los Arcos obok refugio serwuje posiłki i kanapki (bocadillos). Restauracja El Molino - menu 7.50€.
Camping: 2 km od miasta, dobrze oznakowane.
Przed  wejściem  do  Navaretty  camino  prowadzi  obok  odrestaurowanych  pozostałości  szpitala  dla
pielgrzymów St. John at Acre. W mieście na prawo od camino XVI-wieczny kościół Wniebowzięcia. Przy
wyjściu  z  miasta  znajduje  się  cmentarz  z  XIII-wiecznym  romańskim  portalem  (oryginalne  drzwi  do
pielgrzymiego szpitala St. John of Arce). Pamiątkowa płyta na przylegającej ścianie wspomina belgijską
rowerzystkę-pielgrzyma do Santiago, Alice de Graemer, która została tutaj zabita w roku 1986.
2017-01-31 17:24:19 - Joanna: W Nawarrete jest najpiękniejszy kościół na Camino Frances.
2016-06-04 17:17:15 - Sławek : Wg drogowskazow 5 Alberg
2012-05-30 21:27:45 - Mirek: Municypalne chyba7e. duza dobrze wyposazona kuchnia,kilka sklepow i
barow. Dobre miejsce na odpoczynek.
2010-11-01 20:44:16 - basque: Alberque 5 E, super warunki, jak ja tam byłem to prowadziła to Pani z
Polski z mężem Hiszpanem
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Ventosa   
Do Najera: 9 km | Do Santiago de Compostela: 589.7 km

Refugio: 26 miejsc; pralnia, prysznic; otwarte cały rok, 24h/dobę; prowadzone przez wolontariuszy.
Bar - serwuje posiłki. Sklep.

2017-09-07 20:19:07 - ks. Michał: 10 euro. Żadnej rewelacji tu nie widziałem. Pani była miła, kiedy
brakowało miejsca chciała pozyczyć namioty. Koło kościoła jest genialne miejsce na ich rozbicie. Alberga
zadymiona kadzidełkami, które przy porannej muzyce chorałowej na pobudkę dawały efekt religijnego
shake'a.
2010-11-04 15:27:49  -  ks. Radek:  Jedyne w miasteczku i jedno z najlepszych na Camino alberque.
Znajduje się też w przewodnikach niemieckich - stąd wielu naszych sąsiadów. Generalnie tam, gdzie nocują
Niemcy, tam będzie komfort. Jest kuchnia dobrze wyposażona, patio, sklepik w alberque, wi-fi gratis. 8€.
2009-08-07 10:17:06 - Kamil: Poniższy komentarz jest o innym miejscu! Cena za refugio - 7€! Jest dobrze
wyposażona kuchnia, a na dole refugio wewnętrzny sklepik - nawet dobrze wyposażony!! Miła atmosfera!
Basenu nie ma, ale patio za alberque jest bardzo dobrym miejscem do odpoczynku po upalnym dniu :)
2008-07-15  11:25:36  -  Arturo:  REWELACJA!  2-osobowe  pokoje,  szafki  na  rzeczy,  wielka  kuchnia,
fantastyczne kamienne patio przed schroniskiem z basenem. Lepszego refugio nie spotkałem. Polecam

Najera       
Mieszk.: 7 | Wys.: 485 m.n.p.m. | Do Azofra: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 580.7 km

Refugio:  1.  60  miejsc  w  klasztorze  Santa  Maria;  za  rzeką  Rio  Najerilla  należy  iść  za  oznaczeniami
"Monasterio";  otwarte  cały  rok;  kuchnia,  ciepły  prysznic;  możliwość  przechowania  rowerów;  cena:  2€
(donation); 2. refugio na około 100 osób czynne było w lipcu w czasie naszego pobytu; około 300 m. w lewo
za mostem wzdłuż rzeki; spora sala z klimatyzacja, kuchnią, prysznicem i jadalnią; donativo; darmowy
wstęp na basen po drugiej stronie rzeki; polecamy!
Hotel: Hotel San Fernando - 2-os. 58€, 1-os. 24€, tani i dobry lunch, zniżki dla pielgrzymów; Bar/Hostal
Hispano - 2-os. z łaz. - 20€, menu 7.50€, śniadanie; Meson La Amistad - menu 7€.
Camping: Mały, ale dobrze wyposażony; c/Duques de Najera.
Miasto jest zdominowane przez XV/XVI-wieczny franciszkański klasztor Santa Maria la Real. Kościół zawiera
wiele królewskich grobów.
2014-05-11 20:10:58 - Paweł i Basia: Za mostem w lewo 200 m schronisko municypialne donativo
prowadzone przez bractwo przyjaciół camino 90 miejsc, kuchnia, otwarte nawet już od 12.
2009-10-31  18:17:39  -   Kate  Walker:  Drugie  wspomniane  wyżej  albergue  czynne  było  także  w
pażdzierniku 2009, nadal donativo i wielki garnek pysznego jedzenia ;).
2009-10-30 12:45:18 - Wojtek: Uwaga, prawie wszyscy z mojej grupy, ktorzy nocowali w Najera zostali
dotkliwie pogryzieni przez robale.
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Etap 9
Najera - Santo Domingo de la Calzada (20.5 km)

Azofra       
Do Santo Domingo de la Calzada: 15 km | Do Santiago de Compostela: 575.2 km

Albergue municipal de Azofra: 60 miejsc (30 pokoi dwuosobowych), 7€ (15€ osobna sypialnia), C. Las
Parras 7,  tel.  941-37-90-49, całoroczne, otwarte od 12:00, doskonale wyposażona duża kuchnia,  duża
jadalnia, patio z małą sadzawką na moczenie nóg, pralnia, internet, automat z kawą, masaż stóp, możliwość
noclegu na podłodze.
Przyjazna wioska - kościół Nuestra Senora de los Angeles, statua św. Jakuba. W barze menu 10€, poza tym
sklep, apteka.

Santo Domingo de la
Calzada

       

  
Mieszk.: 5 | Wys.: 639 m.n.p.m. | Do Granon: 6.5 km | Do Santiago de Compostela: 560.2 km

Refugio: Casa del Santo  - 40 miejsc, możliwość nabycia credenciali, otwarte cały rok, kuchnia, ciepły
prysznic, rowery, otwarte latem od 10:00 do 23:00 i do 22:00 zimą, donativo.
Hotel: duży wybór hoteli i pensjonatów oraz barów i restauracji.
Camping: Camping Banares - przy drodze N120, 5km przed Santo Domingo, pełne wyposażenie, otwarte
cały rok; Camping Rioja 7km na północ N232, otwarte cały rok.
Santo Domingo, od którego miasto bierze nazwę, był benedyktyńskim mnichem żyjącym w XIw. Często
chorował, budował szpital, brukował drogi i mosty, stąd jego imie (Calzada = szosa) i ostatecznie w 1044
powstało jego miasto. Jego grób znajduje sie w katedrze. Budowa katedry rozpoczęła się w 1158r. Jest one
jedną z najwcześniejszych budowli gotyckich w Hiszpanii. Ukończona została dopiero w XVIw. Przy niej



Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 25/52

zbudowano barokową wieżę. Katedra słynie z obecności w niej koguta i  kury trzymanych w klatce na
pamiątkę pewnej  miejscowej  legendy.  Według niej  młoda Niemka pielgrzymująca do Santiago i  córka
karczmarza zostały cudownie uratowane przed szubienicą przez Św. Jakuba.
2017-09-07 20:20:27 - ks. Michał: U cystersów 8 euro, w municypalnym 7 euro.
2016-06-05 18:20:38 - Sławek : W informacji turystycznej dają pieczątkę na dwa pola :)
2014-05-12 14:08:52 - Paweł i Basia: W tym roku municypialne już nie donativo-7 €, A u Cystersów 5 €
2012-05-30 21:37:50  -  Mirek:  Municypalne ,,free,,.  Duze ,ale czyste,patio,duzo miejsca do suszenia.
Kuchnia dobrze wyposazona.
2012-05-30 21:36:24  -  Mirek:  Municypalne ,,free,,.  Duze ,ale czyste,patio,duzo miejsca do suszenia.
Kuchnia dobrze wyposazona.
2011-01-18 12:39:58  -  saja:  nie spalismy tu,  tylko udalismy się  dalej  do Granon,ale  z  tego co za
obserwowaliśmy to chyba ze 3 albuerge w tym niewielkim mieście z duża ilością miejsc,cena ok 5E +
miejsca dla rowerzystów! urokliwe miejsce
2010-11-04 15:31:03 - ks. Radek: Są 2 albeque, mieszkaliśmy w tym bliżej katedry - nie ma problemów
z uczestnictwem we Mszy świętej.  W alberque duża (wyposażona)  kuchnia,  ogromne łazienki.  Jedyny
mankament to strasznie skrzypiące łóżka... 5€
2009-08-07 10:19:12  -  Kamil:  Warto przed wyruszeniem stąd dalej  podpytać o dalszą drogę,  gdyż
(przynajmniej w tym roku) łatwo było się zgubić wychodząc z Sto Domingo - brak oznakowań - powiedziano
nam, że dzieciaki powyrywały oznakowania!
2009-03-14 21:50:35 - Andrzej: Za Sto Domingo,za mostem przez rzekę-warto iść prosto lewą stroną
wzdłuż szosy,nie skręcać w prawo na rozstaju za strzałkami-Camino wróci do tej samej szosy,a można
oszczędzić parę metrów-NOGOM LŻEJ
2008-10-12 21:12:26 - kasiUnia: Są w Santo Domingo de la Calzada dwa albergue: Casa del Santo jest
większe, na 125 osób - to jest najstarsze nieprzerwanie działające albergue na Camino: funkcjonuje od 1556
roku, donativo, z kuchnią i ogródkiem do rozwieszenia prania, oraz w opactwie cysterskim - ze 200 metrów
wcześniej.
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Etap 10
Santo Domingo de la Calzada - Belorado (16.1 km)

Za Santo Domingo nie ma żółtych strzałek. Należy podążać za muszlami na środku brukowanej
drogi. Przechodzimy most nad rzeką Rio Oja i wchodzimy na szeroką, dobrze oznakowaną drogę
do Granon, która praktycznie w znacznej części unika głównej, ruchliwej drogi.

Granon    
Mieszk.: 600 | Wys.: 724 m.n.p.m. | Do Redecilla del Camino: 4 km | Do Santiago de Compostela: 553.7 km

Refugio: 26 miejsc (choć może tam spać dużo więcej), w dzwonnicy kościoła (!), otwarte cały rok, kuchnia,
ciepły  prysznic,  możliwość  zostawienia  rowerów,  prowadzone przez  wolontariuszy  (kolacja  i  śniadanie
przygotowywane przez nich), wieczorna modlitwa, bardzo miłe i przyjazne refugio, warto tu się zatrzymać!,
donativo
3 bary, 2 sklepy, 3 panaderie.
Bazylika Nuestra Senora de Carrasquedo.
2016-06-05 18:19:23 - Sławek : Nie porywa, ale może niektórych skusi "donativo". Mnie zdziwiło brak
pieczątki.
2013-08-28 16:05:31  -  Berta:  To  było  chyba  najlepsze  albergue  na  całej  mojej  trasie.  Śpi  się  na
materacach,  dwie  sale  do  wyboru,  w  tym  klimatyczny  stryszek,  wspólna  kolacja,  gotowana  przez
hospitalerów, wspólne sprzątanie, kompleta, rano śniadanie. i cudowna rodzinna atmosfera. donativo.
2011-01-18 12:43:51 - saja: Bardzo miłe miejsce, faktycznie nie ma problemu z rowezrystami. Przychodzi
się kto pierwszy ten lepszy. My mimo ok godz 15ej bylismy jednymi z pierwszych, ostatnie osoby dotarły ok
20ej. Wspólna kolacja z modlitwą i winem:) problem jedynie z prysznicem i praniem, bo blokuje się innych,
jest niby suszarnia w wieży,ale jakby na strychu bez przewiewu:/ szkoda,że nie można suszyć na dworze w
słonku:/ za donativo!
2010-11-01 20:46:55 - basque: 1 prysznic dla Pań, 1 dla Panów, skromne śniadanie
2009-10-31 18:22:39 - Kate Walker: Magiczne miejsce. Warto także iść na mszę wieczorną w tymże
kościele (w którego dzwonnicy się nocuje) - ksiądz wzywa wszystkich peregrinos przed ołtarz i mówi takie
rzeczy... trzeba to przeżyć samemu!
2009-10-30 12:46:08 - Wojtek: Jak do tej pory najlepszy nocleg na calym camino! polecam!
2009-07-05 15:33:53 - Robert: Bardzo polecam.Jest fantastycznie
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2008-09-27 16:32:14 - AStr: Granon-TO JEST TO !!!! Koniecznie tu trzeba nocować-jedno z milszych i
wspanialszych miejsc na Camino !!!!
2008-09-04 06:24:40  -  dorota:  2008:  pod  wszystkim jak  najbardziej  się  podpisuje.  niezapomniany
wieczór :) jedną z ich zasad jest, że przyjmują tyle ludzi, ile przyjdzie. pod mieasteczkiem mały basen za 2
euro.
2007-06-08 23:49:17 - anka: Tylko kolejka do łazienki, bo prysznicy mało. Ale atmosfera tego miejsca
wszystko rekompensuje. Pyszna kolacja i śniadanie.
 Nie można spać na trawniku, bo mieszkańcy miasta protestują.
2006-09-03 20:16:26 - Magda&Ania:  Polecamy nocleg w Granon - za to, ze panuje tam wspaniala
atmosfera wspolnoty, cieplo wolontriuszy i dobre warunki.

Zaraz za Granon opuszczamy La Rioja i wkraczamy do autonomicznego regionu Kastylii i Leon,
prowincja  Burgos.  Na  tym obszarze  przy  wejściu  do  każdego  miasta  znajdują  się  tablice
informacyjne (z tyłu zawsze podana jest odległość do kolejnej miejscowości) - jest to bardzo
cenna pomoc! Tak jest do samej Galicji...

Redecilla del Camino      
Mieszk.: 148 | Wys.: 745 m.n.p.m. | Do Castildelgado: 2 km | Do Santiago de Compostela: 549.7 km

Refugio:  50 miejsc, naprzeciwko kościoła, bar na dole (może być głośno), 2 sypialnie, 2 łazienki, mała
kuchnia; obok refugio sklep, panaderia przy głównej drodze.
Jest to pierwsza miejscowość w prowincji Burgos w Castilla y Leon. Znajduje się tu kościół Virgen de la Calle
- romański, ukończony w XVII i XVIII wieku, z pięknymi ołtarzami i rokokowymi meblami. Przy wejściu do
miasta jest miejsce na postój - fontanna i ławeczki.
2014-07-22 18:33:14 - piotr: 5€ kolacji nikt nie daje ale nie drogi sklepik drzwi obok je sue w patio bo
kuchnia malutka problem z ciepla wodą jest po odkręceniu korka chwilowo
2008-07-20 12:20:32 - Marta: albergue w Redeciila jest donativo, nie ma możliwości gotowania, za to
przy przyjmowaniu na nocleg hospitalera proponuje kolację, też donativo. polecam
2007-07-11 19:49:33 - Darek: Z 2005: to miejsce na postój to także biuro dla pielgrzymów, dostaliśmy
darmowe folderki na całą prowincję Castilia y Leon (dane się zgadzały z rzeczywistością!), tamże tani
internet.

Castildelgado      
Mieszk.: 85 | Wys.: 770 m.n.p.m. | Do Villoria de Rioja: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 547.7 km

Kościół parafialny San Pedro - XVI w., znajduje się tu płyta nagrobna don Francisco Delgado, biskupa Lugo i
Jaen. Znajduje się tu również pustelnia Santa Maria la Real del Campo.

Oznakowana droga odchodzi od głównej drogi w lewo do Villoria de la Rioja, oznakowana jako
Cuna de Santo Domingo i ponownie łączy się z główną drogą po 2 km. Alternatywna droga z
Redecilla do Belorado jest 1km dłuższa i prowadzi z dala od głównej drogi, jednakże nie jest
oznakowana.

Villoria de Rioja  
Mieszk.: 66 | Wys.: 801 m.n.p.m. | Do Villamayor del Rio: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 545.6 km

Refugio: prywatne refugio prowadzone przez Roser, łazienka z ciepłą wodą i prysznicem, pralnia i mały
sklep; cena: 6€; otwarte od kwietnia do października
Jest to rodzinna miejscowość Santo Domingo de la Calzada. Tu również został on ochrzczony. Za kościołem
znajdują się ławeczki, stoły i drzewa - dobre miejsce na odpoczynek.
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Villamayor del Rio      
Mieszk.: 242 | Wys.: 792 m.n.p.m. | Do Belorado: 4.7 km | Do Santiago de Compostela: 542.3 km

Refugio: nowe refugio od strony drogi N120, przed wioską, cena: 5€; 52 miejsca
Hotel/bar: Hostal - bar Siroco.
Większość budynków w tej miejscowości posiada cechy specyficznego dla tego rejonu stylu budowania:
drewniane ramy na wyższych piętrach, z gruzu i kamienia na niższych piętrach, oraz okapy w dachu.
Kościół San Gil.
2011-08-24 11:53:49 - Jarry: Albergue położone jakieś 300 metrów od głównej szosy po prawej stronie
(widoczne z daleka) przez co jest tam cicho i spokojnie. Duży ogródek żeby posiedzieć lub poleżeć na
świeżym powietrzu, a przy tym zrobić pranie. Domowe jedzenie za 8E, możliwość dokupienia napojów za
przystępną cenę. Miejsc ok. 25 (pokoje 4 osobowe, bo górne łóżka są na bagaże), cena 5E. Dla osób, które
lubią spokój i kameralność...

Belorado           
Mieszk.: 2000 | Wys.: 772 m.n.p.m. | Do Tosantos: 4.8 km | Do Santiago de Compostela: 537.6 km

1. Albergue parroquial: 24 miejsca, donativo, Pl. San Francisco 7, tel. 947-58-00-85, otwarte od 13 od V
do  X,  kuchnia,  pralnia  na  zewnątrz,  rano  śniadanie,  msza  w  kościele  z  błogosławieństwem  dla
pielgrzymów; 2. Albergue Cuatro Cantones:  62 miejsca, cena: 6€ w większej sali,  8€ w mniejszych
p o k o j a c h ,  C .  H i p ó l i t o  L ó p e z  B e r n a l  1 0 ,  t e l .  9 4 7 - 5 8 - 0 5 - 9 1  /  6 9 6 - 4 2 - 7 7 - 0 7 ,
www.alberguecuatrocantones.com, otwarte od 11:30, od II do X, kuchnia, pralnia, internet, basen, ogródek,
menu 10€, śniadanie 3€; 3. Albergue Caminante: 22 miejsca, cena: 6€, C. Mayor 36, tel. 947-58-02-31 /
656-87-39-27, www.alberguecaminante.es, od III do X, brak kuchni, pralnia, internet, kolacja 10€, śniadanie
3€; 4. Albergue A Santiago: 98 miejsc, cena: 5-10€, Camino Redoña, tel. 677-81-18-47 / 947-56-21-64, od
IV do X, www.a-santiago.es, kuchnia, pralnia, internet, menu 10€, śniadanie 3€
Msza Św. codziennie: 9:00 i 20:00, w niedziele i święta: 9:00, 11:00, 13:00, 18:30.
Średniowieczne miasto o rzymskim pochodzeniu. W IX w. było częścią łańcucha granicznych fortec państwa
Kastylii. W XII w. Alfonso I Aragoński ustanowił dla niego prawa i wioska stała się ważnym średniowiecznym
miastem. Warto zobaczyć kościoły: Santa Maria (kaplica św. Jakuba), San Pedro (XVII w.), pustelnię Nuestra
Senora  de  Belen,  XVI-wieczny  Convento  de  Nuestra  Senora  de  la  Bretonera,  zamek  (ruiny  ważnej
średniowiecznej fortyfikacji,  która wyznaczała granicę z Navarrą), Cuevas de San Valentin y Santa Pia
(pozostałości skalnych grot, gdzie według tradycji, San Caprasio spędził czas jako pustelnik), La Juderia.
Znajduje się tu bardzo dobry zakład naprawy butów - w sklepie na pierwszym rogu idąc do miasta z refugio.
Przy wejściu do miasta znajduje się ocienione miejsce na postój - stoły i ławki.
Warto wybrać się na wzgórze za jednym z kościołów w mieście - widok na całe miasto i piękny zachód
słońca!! :) (Kamil, 2009-08-07)
2015-10-29 15:12:30 - Piotr: Potwierdzam domowa atmosfera, fantastyczne małżeństwo prowadzące od
kilkunastu lat alergue. Znajduje się przy samym wejściu do miejscowości.
2014-05-15  14:05:29  -  Paweł  i  Basia:  Albergue  parafialne  prowadzone  przez  szwajcarskie
stowarzyszenie  przy  kościele  Santa  Maria  bardzo  sympatyczne,  domowa  atmosfera,  24  miejsca,
kuchnia,ogród,rano lekkie śniadanie, donativo; polecamy tym, którzy nie lubią zgiełku i hałasu.
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Etap 11
Belorado - San Juan de Ortega (24 km)

Tosantos   
Mieszk.: 57 | Wys.: 818 m.n.p.m. | Do Villambista: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 532.8 km

Refugio: 30 materacy, wspólne posiłki, donativo.
Kościół San Esteban. Pustelnia Nuestra Senora de la Pena - zbudowana wysoko na skałach. W środku ołtarz
poświęcony Dzieciątku Jezus (ok. XII w.).
Bar przy głównej drodze.
2015-09-21 09:32:31 - Pawel: Albergue sie nie zmienilo, donativo, wspólne jedzenie, fajna atmosfera.
Swietne miejsce. Obok powstalo drugie, prywatne, za 10euro, z barem i wifi.
2012-05-16 08:58:51  -  Mirek:  Przypadkowo tu trafilem(fatalna pogoda) i  byl  to moj  najwspanialszy
nocleg na Camino! Hospitalero Dani-cudowny czlowiek. Wrazenia super!
2011-09-19 14:22:15 - Marlę: Schronisko ma klimat, cudowni gospodarze. Pod wieczór zorganizowali
nam małą wycieczkę do wspominanej pustelni. Później wspólna kolacja i modlitwa na poddaszu. Donativo.
Śpi się na materacach bez poduszek. Polecam.
2010-11-01 20:48:52 - basque: modlitwa dla chętnych na poddaszu ... po wspólnej kolacji, to tutaj moje
camino zmieniło charakter, polecam
2010-08-30 14:20:12 - Tedi..: Byłem TAM. Trzeba otwarcie przyznać iż (nocleg) najbardziej oryginalne
miejsce w jakim byliśmy podczas całego naszego \"Camino\"... Przeżycia, wrażenia... bezcenne.
2009-10-31 18:30:23 - Kate Walker: Małe sprostowanie: nie \"zbudowana na skałach\", tylko w tych
skałach wykuta! Jeden z ciekawszych obiektów sakralnych na całej trasie; zwiedzanie późnym popołudniem,
więc raczej trzeba w Tosantos nocować, by móc wejść do środka. Ale to akurat dobrze się składa - zgadzam
się w 100% z poniższym komentarzem ;)
2009-09-07 17:37:03 - Piotrek: W Tosantos jest schronisko parafialne z najlepszą atmosferą na całej
trasie. Niesamowici wolontariusze, wspólne jedzenie, modlitwa wieczorna. Naprawdę warto się tu zatrzymać
:)

Villambista
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Mieszk.: 67 | Wys.: 868 m.n.p.m. | Do Espinoza del Camino: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 530.9 km

Maleńka wioska ściśle związana z drogą św. Jakuba. Warto zobaczyć XVII - wieczny kościół San Esteban
(jedna nawa, w prezbiterium obrazy św. Sebastiana, kilka renesansowych ołtarzy) oraz XVIII  -  wieczną
pustelnię  San  Roque  (żeby  tam dotrzeć  trzeba  przejść  przez  mały  mostek  nad  rzeką  Ranaza;  kilka
renesansowych ołtarzy).
2009-01-02 19:04:00  -  Jola:  W wiosce bar i  prywatne alberge. Nocleg z kolacją 14 euro, dostęp do
internetu. Bardzo czysto i wygodnie.

Espinoza del Camino  
Mieszk.: 42 | Wys.: 895 m.n.p.m. | Do Villafranca Montes de Oca: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 529.3 km

Albergue La Campana: 10 miejsc, cena: 17€ (ze wspólną kolacją i śniadaniem), C. Villafranca, tel. 678-4-
-93-61, zamknięte od 15.XII do 15.I i we wtorki zimą, otwarte od 13:00 do 22:00, brak kuchni i pralni,
schronisko jest po prostu domem zaadaptowanym dla pielgrzymów, jest przytulnie i czysto. Hospitalero
gotuje sam (kolację, śniadanie). Mówi tylko po hiszpańsku (...). rano otwiera o 7mej. (...) miejsce jest dobre
:) (marys_, 2010-06-30)
W tym mieście zaczynamy pokonywać wzniesienie zwane Montes de Oca. Znajduje się tu kościół de la
Assuncion  de  Nuestra  Senora  -  XVI  -  wieczny,  na  kształcie  krzyża  łacinskiego,  zbudowany  w  stylu
renesansowym. W mieście jest też wiele budynków o charakterystycznej dla tego regionu architekturze.
Mały bar przy camino sprzedaje drobne jedzenie i napoje w puszkach.
Gdzieś w tej okolicy znajduje się San Felix - ruiny monastyru św. Feliksa z VI-VIII wieku, tuż przy drodze,
warte zobaczenia, choć niewielkie. (kasiUnia, 2008-10-13)

Villafranca Montes de Oca         

Mieszk.: 207 | Wys.: 948 m.n.p.m. | Do San Juan de Ortega: 12 km | Do Santiago de Compostela: 525.6 km

Refugio: Albergue Municipal, 28 miejsc, naprzeciwko kościoła, łóżka piętrowe, wc, drogie!
Hotel:  Hostal El Pajaro - bez łazienki, czysty ale jest głośno, magazyn dla rowerów, dobre posiłki.
Camping: obok kościoła znajduje się pole namiotowe dla pielgrzymów - stoi tam około 15 namiotów 5-
osobowych, w każdym namiocie jest 5 piankowych materacy, bardzo dobre zaplecze sanitarne (prysznice z
ciepłą wodą, toalety, pralnia), możliwość ugotowania jedzenia na maszynce gazowej, wszystko za darmo!
Takich miejsc będzie w Castylii y Leon jeszcze dziesięć. Nie wiemy czy poza latem miejsca te są otwarte!
Sklepy,  panaderia,  apteka  (sello).  W  dawnych  czasach  w  miejscowości  tej  znajdowała  się  siedziba
arcybiskupa. Warto zobaczyć: Monasterio de San Felix de Oca (IX w., położony ok. 1km od miasta), kościół
Św. Jakuba (późny XVIII  w., barokowa figura świętego Jakuba), Hospital de San Antonio Abad (XIV w.,
ufundowany przez Juana Manuel - królową Kastylii, budynek odnowiony), Ermita de la Virgen de la Oca
(szczególne pielgrzymki do tego miejsca w drugą niedzielę sierpnia).
2010-09-01 00:18:36 - EwaW: Spaliśmy tam w nowym, prywatnym albergue, stworzonym zaraz obok
hotelu. Jest czyściutko, jest jadalnia, 8 euro, nie ma specyficznego klimatu albergue, ale spokojnie mogę
polecić jako miejsce odpoczynku przed górą :)
2009-09-07 17:38:18 - Piotrek: O żadnym polu namiotowym tego typu na całej trasie francuskiej w
2009r nikt już nie słyszał
2009-08-14 21:02:45 - Joanna: Namiotów już dawno nie ma. W Burgos także...
2008-10-13 20:25:17 - kasiUnia: Hospitalera w tym albergue (jeśli będzie ta sama, którą ja spotkałam)
nie jest przesadnie przejęta swoja rolą - każdy sam wybiera sobie miejsce do spania. Po prostu warto
wybrać w miarę możliwości łóżko w sali, która ma okna od podwórza. Mam wrażenie, ze płaciłam tam 4
euro.
2008-07-15 11:34:11 - Arturo: Faktycznie bliskość szosy i hałas porażający, nie skorzystałem przez to...
2007-06-08 14:30:08 - akpt:  Nie takie bardzo drogie, raczej standardowe 6 euro (2006). Miejsc było
raczej ok. 60 (dwie duże sale z podwójnymi łóżkami), dobre łazienki, kuchnia na dworzu. Wydawało sie ok.
Nie zaufałyśmy opisowi Lucyny Szomburg. Jest tuz obok szosy. Hałas niemiłosierny!!!
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San Juan de Ortega   
Mieszk.: 28 | Wys.: 1040 m.n.p.m. | Do Agés: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 513.6 km

Refugio: 60 miejsc , w klasztorze, otwarte cały rok, pokoje dla rodzin i grup pielgrzymów, brak kuchni,
prysznic z zimną wodą, podobno mało higienicznie (? czy ktoś może potwierdzić?), zaleca się wcześniejszy
zakup własnego jedzenia.
Bar: w wiosce nie ma sklepu ale jest za to bardzo przyjazny dla pielgrzymów Bar/Taberna Macela - serwuje
kilka posiłków, rano o 8:00 śniadanie, ale tylko w miesiącach letnich. Można zamówić posiłek wcześniej z
dostarczeniem do refugio.
Co warto zobaczyć: ta mała wioska bardzo mocno wpisana jest w tradycję drogi jakubowej. Znajduje się
tu klasztor de San Juan de Ortega - z XII w. Ufundowany został przez San Juana de Ortegę, który był
uczniem Santo Domingo de la Calzada. Kościół ma 3 absydy (XII i XIII w.). Jego budowa została ukończona w
XV w. Wewnątrz znajduje się baldachin z sześcioma kwasorytami przedstawiającymi sceny z życia świętego.
W środkowej części krypty znajdują sie szczątki San Juana. Warto również obejrzeć kaplicę San Nicolas.
Msza dla pielgrzymów odprawiana jest zazwyczaj o 19:30 (w niedziele o 18:30). Ksiądz proboszcz D.Jose
Maria Alonso Narroquin jest jest jedną z osób, która przyczyniła się do odrodzenia camino.
Naprzeciwko hostelu znajduję sie miejsce na odpoczynek z ławeczkami, stołem, cieniem i fontanną :)
2017-09-07 20:28:45 - ks. Michał: Do Burgos wybraliśmy wariant krótszy. Przez Santovenia do drogi N
120 brak znaków. Potem pojawiają się muszle i  strzałki.  Cały czas wzdłuż ruchliwej drogi, ale Camino
prowadzi nie samym asfaltem, lecz równoległa do niego szutrówką. Nic ciekawego, ale za to 4 km krócej.
Sklep, bar i jakaś cywilizacja dopiero w połowie drogi w Ibeas.
2017-09-07 20:25:15 - ks. Michał: Miejsce warte zatrzymania. Piękny, klimatyczny klasztor, cały czas
otwarty. Przy nim albergue i bar. W alberdze nocleg 10 euro, kolacja 9 euro. Można korzystać z jadalni
(naczynia  i  mikrofalówki).  Hospitaleros  zmywają  sami.  Co  do  czystości  nie  mam zastrzeżeń.  Gorąco
polecam.
2014-07-22 18:28:41 - Piotr: 5€ kolacja 7,5€ jest ciepla woda nie polecan wychodzic w ostatni odcinek
do Ortega po 13 nie ma po drodze wody droga jest robiona i nie ma za bardzo gdzie usiąść w cieniu
2014-05-15  14:18:29  -  Paweł  i  Basia:  Brak  kuchni  i  sklepu,  mały  bar  okupowany  przez  hordę
wygłodniałych pielgrzymów dyktuje zawyżone ceny, nie było mszy ani zupki, 5 € i warunki spartańskie.Trwa
remont więc może kiedyś będzie lepiej.Dla mających jeszcze trochę sił radzimy iść dalej- pół godziny łatwej
drogi i duży wybór schronisk od 5 €...
2009-08-02 23:32:19 - Pablo: San Juan de Ortega to cudowne miejsc !
2009-07-23 14:12:32 - Kamil: Jedno z gorszych miejsc gdzie spałem... :/ Zupa była, ale Mszy wyjątkowo
nie było. W barze podają posiłki.
2008-09-04 06:30:04 - dorota: 2008: kapłan był i Msza rzeczywiście, ale zupki nie było ;)
 refugio widać w dobrym stanie, cena 7 euro, ciepła woda - ale my rozbiliśmy się z namiotem obok, za
darmo - zapłaciliśmy tylko 3 euro za prysznic. obok jest też coś prywatnego, z restauracją, ale wygląda na
drogie.
2008-07-15 11:42:54 - Arturo: W 2008 - ksiądz jest ale tylko w niedzielę, bar nie serwuje ŻADNYCH
posiłków, jedynie napoje i słodycze. Jest za to już ciepła woda. Warunki całkiem niezłe w sumie. Możliwość
obiadokolacji o 19 - skorzystali niemal wszyscy pielgrzymi - w sali obok jakiegoś urzędu gminnego czy jakoś
tak. Poinformują o tym dokładnie w barze i refugio. Refugio w budynkach poklasztornych przy kościele,
maleńska wioska w lesie w górach, ciekawie
2006-09-24 21:17:50 - Ola:  Mimo skromnych warunków warto przenocować w San Juan do Ortega - jest
kapłan i Msza Święta (strawa duchowa), a po Mszy Ksiądz zaprasza na zupę czosnkową
2006-09-03 20:20:11 - Magda&Ania:  San Juan de Ortega - tylko zimna woda, brak sklepu. W barze
mozliwosc kolacji w godz. 19-21. Jesli menu sie nie zmienilo, polecamy pozycje 1 na liscie w cenie 5, 10
EUR. Bardzo smaczne i duza ilosc pysznego miesa i salatki.
2006-07-25 10:45:46  - jola:   w San Juan de Ortega warunki są "podstawowe", ale zaczęli remont z
funduszu unijnego, więc jest nadzieja na poprawę
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Etap 12
San Juan de Ortega - Burgos (27.6 km)

Kilka metrów za sanktuarium droga rozdziela się. Mniej uczęszczana prowadzi do Burgos przez
Santovenia de Oca. Droga ta przechodzi przez następujące miejscowości: 3.2 km -> Santovenia
de Oca -> 2.6km -> Zalduendo -> 4.5km -> Ibeas de Juarros -> 4.1km -> Castrillo del Val ->
0.5km -> San Medel -> 2.6km -> Castanares -> 2km -> Villayuda o La Ventilla -> 4.2km ->
Burgos. Zatem łącznie z San Juan de Ortega do Burgos tą drogą jest 23.7km. Druga droga
prowadzi przeważnie przez tereny związane ze świętym Jakubem - tą drogę opisujemy poniżej.
Wybierając ten wariant do Burgos mamy 27.6km.

Agés    
Mieszk.: 48 | Wys.: 971 m.n.p.m. | Do Atapuerca: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 509.9 km

1.  Albergue  municipal  de  Agés  -  odnowione  w  2010,  tel.  947-40-06-97  /  660-04-45-75,
www.alberguedeages.com, 36 miejsc, cena: 8€, internet, pralka, suszarka, brak kuchni, nocleg + obiad 13€
(albergue na piętrze, na parterze bar); 2. Albergue El Pajar - C. Medio Paralela, 12, tel. 699-27-38-56, 34
miejsca w sypialniach 4, 8 i10-osobowych, cena: 9€, brak kuchni, pralka i suszarka, domowe menu za 10€ z
dokładkami do woli;  3.  Albergue San Rafael  -  Calle Adobera, 18, tel.  cena: 10€, 10 miejsc, pralka,
suszarka, brak kuchni
Mała wioska podarowana Santa Marii la Real de Najera przez króla Garcia de Navarra w 1052 r. Przez wieki
jej nazwa zmieniała się: Fageg, Hageges. Warto zobaczyć kościół de Santa Eulalia de Merida (XVI w.).
Tradycja mówi, że wnętrzności króla Garcia de Navarra, zabitego przez Fernanda I Kastylijskiego w bitwie
pod Atapuercą zostały ukryte pod wielką kamienną płytą w wejściu do kościoła. Pustelnia de Nuestra
Senora del Rebollar o Robledal (XVIII w.) - przy wejściu do wioski, w prezbiterium znajduje się figura Matki
Bożej z Dzieciątkiem. Znajduje się tu również jednoprzęsłowy most przypisywany San Juanowi de Ortega.
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Atapuerca        
Mieszk.: 139 | Wys.: 966 m.n.p.m. | Do Cardañuela Riopico: 6.4 km | Do Santiago de Compostela: 507.4 km

1. Albergue El Peregrino: 36 miejsc, 8€, C. Camino de Santiago 25, tel. 661-58-08-82, od marca do
października,  www.albergueatapuerca.com, kuchnia,  pralnia,  wifi;  2.  La Hutte:  albergue prywatne,  20
miejsc, 15€, kuchnia, prysznic, ciepła woda (dla kilku pierwszych szczęśliwców), dobrze oznakowane dojście
z camino.
Bar Parasol - posiłki, pokoje. Restaurante Paloma - bar, otwarte o 10:00, posiłki, pojedyńcze pokoje za 19€.
Restaurante Asador las Cuevas. Panaderia, mały sklep ogólnospożywczy.
Warto zobaczyć: kościół San Martin (XV i XVI w.) - kombinacja gotyku i renesansu, góruje nad wioską z
niewielkiego pagóka; Menhir - położony między Ages i Atapuercą, na odcinku zwanym Fin del Rey (koniec
króla), kamień (Piedrahita) wyznaczający miejsce, gdzie król Garcia III, król Navarry został zabity przez
wojska swego brata Fernanda I w bitwie pod Atapuercą w 1054 r. pomiędzy armiami Kastylii i Navarry;
skansen archeologiczny Sierra de Atapuerca - położony u stóp Sierra se Atapuerca, największa na świecie
kopalnia kości ludzkich z okresu środkowego plejstocenu, uznana przez UNESCO za światowe dziedzictwo.
Msza św. w kościele parafialnym tylko w niedziele.

W przypadku wolnych miejsc w refugio można udać się 3km dalej do Olmos de Atapuerca -
tamtejsze refugio ma 16 (lub 32?) wolnych miejsc, przysznic, kuchnię, cena: 3€. Za Atapuercą
camino skręca w lewo wspinając sie pod górę, natomiast droga do Olmos prowadzi prosto, cały
czas asfaltową szosą.

Za  wapiennymi  wzniesieniami  za  Atapuercą,  krótko  za  kamieniołomem  z  masztem  z
nadajnikiem, mamy możliwość wyboru jednej z dwóch dróg:
1. Południowa droga opracowana i rozwinięta przez Amigos del Camino de Santiago de Burgos
unika głównych dróg. Przechodzi ona przez wioski: Villalval (wspaniała rzymkska fontanna 30m
od camino),  Cardanuela  (bar  i  fontanna),  Orbaneja  (bar  i  fontanna)  i  Villafria  (11.5km od
Atapuerci - bary i hotele). Drogę tą opisujemy poniżej.
2. Północna droga, 1.5km krótsza, biegnie przez pola kukurydzy. Nie ma tu żadnych wiosek.
Te dwie drogi spotykają się przed wiaduktem nad autostradą obok koszar wojskowych. Tu znów
mamy dwie opcje:
1. W Villafria trzeba przejść przez tory kolejowe łączące Madryt i Irun. Dalej idzie się 8km do
centrum Burgos wzdłuż głównej drogi N1. Cały czas idzie się chodnikiem. Należy zwrócić uwagę
na istotne skręcenie w prawo przed skrzyżowaniem po około 5km (wysoki budynek ze znakiem
Telefonica); w przeciwnym razie zgubimy żółte strzałki prowadzące przez centrum i do refugio.
2. Aby wybrać alternatywną drogę skręcamy w lewo zaraz po przejściu wiaduktu obok koszar.
Mało malownicza i mało interesująca trasa, ale zdecydowanie spokojniejsza.
Drogi te spotykają się w centrum Burgos.

Cardañuela Riopico   
Mieszk.: 89 | Wys.: 935 m.n.p.m. | Do Orbaneja Riopico: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 501 km

A l b e r g u e  V í a  M i n e r a :  2 0  m i e j s c ,  c e n a :  8 € ,  C .  L a  I g l e s i a ,  1 ,  t e l .  6 5 2 - 9 4 - -
6-47, http://www.albergueviaminera.blogspot.com.es/, otwierane o 11:00, od III do X, brak kuchni, pralnia,
internet, kolacja 9€, śniadanie 2,50€
Bar Parasol - posiłki, pokoje. Restaurante Paloma - bar, otwarte o 10:00, posiłki, pojedyńcze pokoje za 19€.
Restaurante Asador las Cuevas. Panaderia, mały sklep ogólnospożywczy.
Wioska położona w Valle del Rio Pico. Warto zobaczyć kościół de Santa Eulalia de Merida - ma renesansowy
front, ze wspaniała pietą oraz dzwonnicę z ogromnymi dzwonami.

Orbaneja Riopico  
Mieszk.: 159 | Wys.: 925 m.n.p.m. | Do Villafria: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 498.9 km
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Z tej wioski można dostrzec Burgos. Warto zobaczyć kościół San Millan Abad - na wzgórzu, prosta struktura,
interesująca rzeźba San Roque ubranego w tradycyjny pielgrzymi strój. W pobliżu znajduje się też Ermita de
la Inmacuada.
2008-09-04 06:33:15 - dorota: 2008: bardzo słabe oznakowanie do samej Villafria, powstała nowa droga
asfaltowa i po prostu trzeba iść za nią ;) stara idzie trochę naokoło, mieliśmy parę dylematów. ale może
niedługo wezmą się za malowanie strzałek :)

Villafria         
Mieszk.: 490 | Wys.: 887 m.n.p.m. | Do Burgos: 10.1 km | Do Santiago de Compostela: 496.1 km

Hotel: ABC Aduana
Wioska podarowana przez Alfonso IV dla San Pedro de Cardena w 931r. pod nazwą Villa Frida. Tutaj łączą
się dwie drogi: Camino Frances oraz Ruta de Bayona do Burgos. Znajduje się tu kościół San Esteban -
przebudowany w XVI w., z zachowanym barokowym ołtarzem. Niedaleko kościoła stoi fontanna z ciekawym
wykończeniem w kształcie piramidy.
2008-09-04 06:36:54 - dorota: kończyły się nam tu zapasy, więc można było zejć z camino do wioski, jest
tabacos z pieczywem, lodem i słodyczami i kawiarnia, ale nie ma supermarketu

 kilka osób, chcąc ominąć ok.8km mało ciekawego przejścia przez przedmieścia Burgos, podjeżdzała stąd
do centrum, autobusem miejskim nr 8 ;)

Burgos             

Mieszk.: 166 | Wys.: 860 m.n.p.m. | Do Villabilla: 5 km | Do Santiago de Compostela: 486 km

1. Albergue municipal Casa del Cubo y de los Lerma: 130 miejsc, cena: 5€, C. Fernán González 28,
tel. 947-46-09-22, Asociación de Amigos del Camino de Burgos, całoroczne, otwarte latem od 12:00, w
pozostałym okresie  od 14:00,  zamykane ok.  22:00-22:30,  credential  za  2€,  w pięknym XVI-wiecznym
budynku, tuż obok katedry, kuchnia (brak wyposażenia, jest mikrofala), pralnia, internet, kontakty przy
łóżkach, zamykane szafki, lampki nocne; 2. Albergue Santiago y Santa Catalina: 16 miejsc, donativo, C.
Lain Calvo 10 (centrum miasta), Asociación de Comerciantes Divina Pastora, tel. 947-20-79-52, otwarte od
12:00, od III do XI, brak kuchni, czajnik, pralnia, internet, czysto, w pobliskiej kaplicy codziennie o 20 msza z
błogosławieństwem pielgrzymów; 3. Albergue Casa de Peregrinos de Emaús: 20 miejsc, cena: 5€, C.
San  Pedro  Cardeña  32,  otwarte  od  14:00,  od  wielkanocy  do  X,  kuchnia,  wspólna  kolacja  i
śniadanie, modlitwa wieczorna, nie można wstawać przed 6.30, trzeba po sobie posprzątać.
Informacja turystyczna: Plaza de Alonso Martinez 7, Plaza de Rey (przy katedrze). Informacje również na
www.turismocastillayleon.com (również fragmenty w języku polskim!)
Jest to po dziś dzień jedno z najważniejszych miejsc na camino. Zostało założone w 884r. przez Diego
Rodriguez  Porcelos.  Stolica  regionu szczególnie  mocno rozwinęła  się  w XV i  XVI  w.,  a  to  za  sprawą
rozwiniętego handlu wełną z krajami europejskimi. W mieście znajduje się bardzo dużo zabytków. Poniżej
prezentujemy kilka z nich. Kościół Santa Maria la Real y Antigua de Gamonal -  położony w Gamonal,
datowany na XIVw., naprzeciwko oryginalnego gotyckiego portyku stoi imponujący XV-wieczny kamienny
krzyż (cruceiro). Convento de San Bernardo - XVIw. Monasterio de San Juan - kościół znoszczony w XVw.,
dziś  stoi  tu  XVI-wieczny  klasztor,  drugie  piętro  stanowi  dziś  muzeum  -  głównie  dzieła  Marcelliano
Santamaria. Hospital de San Juan - zachował się jedynie XV-wieczny front, założony w 1085r., szczycił się
prestiżową apteką, dziś znajduje się tu dom kultury. Kościół de San Lesmes (XV i XVIw.) - XVI-wieczny ołtarz
i obrazy, znajdują się tu szczątki francuskiego patrona miasta. Arco de San Juan - mocno przebudowany,
jest częścią starej bramy, przez którą niegdyś pielgrzymi wkraczali do centrum miasta. Kościół San Gil -
XIVw., interesujący ołtarz datowany na XV i XVIw. Wreszcie katedra de Santa Maria - doskonała gotycka
budowla, zbudowana dzięki wsparciu króla Alfonso X i biskupa Mauricio, trzynawowa, znakomite kaplice (np.
Capilla  del  Condestable),  piękna  renesansowa kopuła.  Palacio  de  Maluenda  o  de  Castifale  -  XVI  w.,
odnowiony, przerobiony na biura archiwum miejskiego. Kościół de San Nicolas de Bari - XVw., ciekawe
grobowce, jednak największym skarbem jest głowny ołtarz, zrobiony z kamienia przez Francisco de Colonia,

http://www.turismocastillayleon.com
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datowany na XVIw. Arco de Fernan Gonzalez - późny XVIw. Solar del Cid - XVIIIw., znaczy miejsce gdzie
Rodrigo Diaz, towarzysz El Cid, miał swój dom. Arco de Santa Maria - XVIw., był jednym z najważniejszych
punktów, przez które docierało się do miasta, dziś ważne centrum kulturalne. Puente de Malatos - XIIw.,
przebudowany w XIIIw., zwany tak z powodu bliskości szpitala dla trędowatych. Capilla de San Amaro -
XVIIw., zawiera grobowiec San Amaro - francuskiego pielgrzyma, który pomagał ludziom w Hospital del Rey.
Hospital del Rey - późny XIIw., założony przez Alfonso VIII jako własność przełożonych klasztoru w Las
Huealgas, jeden z najważniejszych szpitali w dawnych czasach na camino, dziś mieści się tu uniwersytet.
Cartuja de Miraflores - XV-wieczny gotycki budynek z pięknymi grobowcami króla Juana II, jego żony Dona
Isabel Portugalskiej i księcia Don Alfonso, wykonane przez Gil de Siloe. Monasterio de Las Huelgas - Alfonso
VIII i jego żona byli odpowiedzialni za wzniesienie tego XII-wiecznego budynku, znajdują tam się piękne
krużganki, ołtarze, ryciny, rzeźby i dziedzińce, w kaplicy Santiago znajduje się rzeżba świętego z mieczem w
prawej dłoni.
75km na południe od Burgos znajduje się miejscowość Santo Domingo de Silos. Autobusy wyjeżdżają z
Burgos o 17:30 (pn-czw), 18:30 (pt) i 14 (so). Powrót o 7:30. Znajduje się tam "Chrystus w drodze do
Emaus",  gdzie  Jezus  ubrany  jest  jak  pielgrzym.  Opactwo  jest  znane  na  świecie  głównie  z  chorału
gregoriańskiego. Msza Św. z chorałem gregoriańskim o 9:00 (w niedziele o 12:00), nieszpory codziennie o
19:00, jutrznia/godzinki o 6:00, laudacje o 7:00, kompleta o 21:45. Co istotne, jadąc tam autobusem należy
zarezerwować sobie co najmniej 2 noce. Ze względu na duże zainteresowanie tym miejscem być może
warto wcześniej zarezerwować sobie zakwaterowanie. Ważne! Tylko mężczyźni mogą spać w klasztorze. Nie
ma tam refugio, ale jest kilka hostali i hoteli. Rowerzyści mogą z Santo Domingo wracać albo przez Burgos,
albo udać się w kierunku Castrojeriz przez Lerma i Santa Maria del Campo.
Warto zwiedzić muzeum katedralne (zniżka po okazaniu ceredencjału). Uroczysta wieczorna Eucharystia dla
pielgrzymów. Katedra illuminowana wieczorem. (ks. Radek, 2010-11-04)
Jeśli komuś czas pozwoli to polecam muzeum ewolucji ludzkości, jest zniżka dla pielgrzymów. (Dorota,
2011-09-19)
2017-09-07 20:29:54 - ks. Michał: Msza dla pielgrzymów w katedrze codziennie o 19.30
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Etap 13
Burgos - Hontanas (29 km)

Camino przez Burgos: od katedry ulicą Fernan Gonzalez, Puerta de San Martin, c/Emperador,
c/Villalon i Puente de Malatos. Dalej droga biegnie do Tardajos, początkowo N620/120 i dalej
mesetą  do  Hornillas  del  Campo.  Warto  kupić  jedzenie  albo  w  Burgos  albo  w  Tardajos.
Rowerzyści mogą udać się drogą N120 z Burgos do Olmillos de Sasamon. Dalej z Olmillos
spokojna droga krajowa prowadzi to Hontanas.

Villabilla   
Do Tardajos: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 481 km

Refugio: 6 lub 14 miejsc (?), w starej szkole, obok stadionu, podstawowe wyposażenie, zimna woda, brak
kuchnii, ksiądz ma sello.
Hotel: Meson Tomasa - posiłki, podobnie w Hostal San Roque
Uwaga! Nowe oznaczenia drogi nie prowadzą przez wioskę.

Tardajos         
Mieszk.: 638 | Wys.: 827 m.n.p.m. | Do Rabe de las Calzadas: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 477.4 km

Refugio:  12  miejsc,  kuchnia,  ciepła  woda,  małe,  ale  czyste,  otwarte  cały  rok,  pierwszeństwo  dla
pielgrzymów pieszych, donativo.
Hotel/restauracja/bar: Fonda Fernando - 18€, menu - 6€; Restaurante Ruiz drzwi obok, podobno lepsze
pokoje i jedzenie, menu 7€.
Zimą sklep spożywczy i panaderia są ostatnim sklepem z jedzeniem przed Castrojeriz (30km). Znacząca
wioska na camino, zbudowana przy rzymskiej drodze. Zobaczyć warto: kościół de Santa Maria - XIII-XVIw.,
Colegio apostolico de los Paules, krzyż - XVIIw., przed wejściem do miasta, kamienny, witający pielgrzymów
zanim przekroczą rzekę Arlanzon przez most Puente del Arzobispo - średniowieczny most, przebudowany w
XVIIw.
W centrum znajduje się doskonałe miejsce na odpoczynek.
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2011-03-27 09:51:32 - Antoni: Niestety nie jest otwarte cały rok. 27 lutego wisiała kartka kierująca do
Rabe.
2008-09-04 06:44:17 - dorota: miejsc jest trochę więcej, koło 30, mają tam materace i jeden pokój, gdzie
je można rozkładać ;) jest donativo, poza tym bardzo miło i przytulnie, rano kawa, kakao i ciastka z maslem
i dzemem. polecam :)

Rabe de las Calzadas   
Mieszk.: 170 | Wys.: 831 m.n.p.m. | Do Hornillos del Camino: 8.1 km | Do Santiago de Compostela: 475.8 km

Refugio: 1. 22 miejsca, czysto i przyjaźnie, brak kuchnii, cena: 5€ łącznie ze śniadaniem, obiad - 7€, brak
sklepu i baru; 2. Ospital - Albergue Santa Maria y Santiago - Plaza Pampliega - 12 miejsc, brak więcej
szczegółów
Warto zobaczyć: kościół Santa Marina - fragmenty z XIIIw.; Ermita de Nuestra Senora del Monasterio - w
zachodniej części miasta.
2014-08-04 15:27:20 - ks. Michał: Liberanos Domine 8 euro w 2014r., jeśli się zapełnia hospitalera
odsyła do znajomych w tej samej cenie
2011-11-02 20:39:30 - Łukasz: Polecam wizytę w barze jakieś 20m od szlaku (dobrze oznakowany). Syte
i smaczne śniadanie za 2eur. A przemiły własciciel dał na drobny prezent na drogę.
2011-08-24 12:27:50 - Jarry: Po moim kryzysowym krótkim marszu z Burgos (tylko 12 km), albegue
Liberanos Domine (Zmiłuj się nad nami, Panie) okazała się prawdziwym zmiłowaniem: tu nabrałem sił, by
następnego dnia przed południem przejść ciężką mesetę. Czysto i przyjemnie. Nocleg za 8E i domowe
jedzenie za 8E. Miejsc na 20 osób.
2011-03-27 09:54:49  -  Antoni:  Dwa albergue obok siebie,  spałem w Liberanos Domine. Nocleg 8€,
kolacja 8€, duże śniadanie 2,50€.

Hornillos del Camino    
Mieszk.: 77 | Wys.: 825 m.n.p.m. | Do Hontanas: 10.7 km | Do Santiago de Compostela: 467.7 km

Refugio: 28 (32?) miejsc, 4€ opłaty - razem z mlekiem na śniadanie, kuchnia, ciepła woda, klucze w barze,
najbliższy sklep jest oddalony o 4km od camino w Iscar, możliwość zakupu suchego jedzenia, lub puszek,
możliwość dojechania do sklepu (?), brak innej możliwości zakwaterowania, dobre posiłki i przekąski można
nabyć w barze.
To miasto jest jednym z wielu reprezentatywnych miast typowych dla camino - główna ulica, Calle Real,
która jednoczęsnie jest częścią camino. Kiedyś było tu kilka hospitali, do dziś pozostał tylko jeden, Hospital
de Sancti Spiritus - zachował pewne oryginalne funkcje jako szpital i miejsce pomocy, na nadprożu znajduje
się kielich ze skrzyżowanymi kluczami wyrzeźbionymi na nim. Warto zobaczyć kościół de San Roman -
XVIw.,  gotycki,  jednonawowy; Ermita de Santa Maria -  gotycka budowla;  średniowieczne mosty -  nad
rzekami Hormazuelas i Molinar.
2014-05-17 13:58:19 - Paweł i Basia: W albergue municypialnym o14 nie było już miejsc (w prywatnym
również) a hospitalero proponował wszystkim taxi do Hontanas...mieliśmy karimaty, więc wyprosili śmy się
nq podłogę w jadalni
2011-11-02 20:44:21 - Łukasz: W Arroyo San Bol 18-20 miejsc na łóżkach, reszta na karimatach na
podłodze. Nocleg 5, kolacja 6 (bardzo syta i różnorodna, wszyscy pielgrzymi siadają przy wielkim okrągłym
stole),  śniadanie 2 eur.  Urocze miejsce na postój  -  prawdziwa oaza pośród rozpalonej  mesety.  Co do
źródełka - w moim przypadku podziałało, zero odcisków do samego Santiago.
2011-03-27 09:56:41 - Antoni: 28-02-2011 na albergue wisiała tabliczka \"Zamknięte, dezynfekcja\".
2010-12-12 10:23:11 - Romuald: Sklep od Hornillos del Camino jest nie w Iscar, które jest oddalone o
161 km, ale w Isar.( na północ od Hornillos del Camino ). Mogę się mylić, bo moja opinia jest wg mapy.
Wybieram się na pielgrzymkę w czerwcu 2011 r.
2010-11-11 22:54:16 - Marta: Spaliśmy w Hornillos w sierpniu tego roku, zrobiło na nas bardzo miłe
wrażenie. Nic nas nie pogryzło :) miasteczko bardzo sympatyczne, na samym początku jest sklep, w którym
spokojnie można zrobić zakupy.
2010-11-04 15:50:35 - ks. Radek: Miejscowość bardzo sympatyczna, choć to jedna uliczka. Alberque
proste, kuchnia oznacza mikrofalówkę. Jest sklep. Chcąc odprawić Mszę świętą, nalezy koniecznie zgłosić to
hospitalierii, w przeciwnym razie będzie miała ogromne pretensje... eh.
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2010-11-01 20:59:27 - basque: w tej miejscowości jest Alberque...prywatne...pierwsze wrażenie ok, ale
po 3 dniach swędziało. Mieli robaczki, wiedzieli o tym, a tego hostelu nie zamknęli. Sprawa pewnie się
rozbiła o jakiś departament turystyki bo robaczki pogryzły Niemców a kilka osób akurat miało uczulenie, w
kuchni tylko mikrofalówka.
2010-08-04 20:46:23 - Teja: Byłam w San Bol trzy tygodnie temu. Łazienka i prysznic wewnątrz budynku
zaraz przy kuchni, ciepła woda jest. Jedyny minus jest taki że łazienka nie ma zamykania ale to chyba nie
jest wielki problem. Klimat świetny, hospitalero bardzo miły. Nocleg 5 euro a kolacja donativo. Po całym
dniu łażenia w pełnym słońcu, odpoczynek w zacisznym refugio wśród drzew jest zbawienny.
2009-04-29 22:21:04 - Michał OP: Informacja na temat Arroyo de San Bol (poniżej) zupełnie błędna:
prysznica i bierzącej wody nie ma (mycie w strumyku), toaleta również na zewnątrz, kaplicy nie ma.
2009-04-29 22:20:53 - Michał OP: Informacja na temat Arroyo de San Bol (poniżej) zupełnie błędna:
prysznica i bierzącej wody nie ma (mycie w strumyku), toaleta również na zewnątrz, kaplicy nie ma.
2008-10-13  20:36:37  -  kasiUnia:  Popieram  ostrzeżenie  -  albergue  brudne,  hospitalera  niestety
nieprzyjemna. Jeśli zechcecie zjeść coś w barze naprzeciw kościoła, spotkacie ją tam także (obrotna), ale w
tym samym, nieprzyjemnym wydaniu. Ale jest sklep, skromnie, ale wystarczająco zaopatrzony. Kościół
zamknięty.
2006-07-25 10:55:53 - jola:  ostrzegam przed spaniem w Hornillos - bardzo brudne i dużo robactwa -
hospitalero nie dba o porządek / nie ma śniadania/

5 km za Hornillos znajduje się hostel dla pielgrzymów w Arroyo de San Bol - 100m w lewo od
camino. Jest tam refugio - 10 miejsc plus podłoga, obok ruin starego Convento de San Baudillo,
należącego do zakonu San Anton;  ciepła woda,  prysznic,  toaleta,  kuchnia,  kaplica z figurą
Chrystusa, wykonaną przez Węgierkę Brigitta Jarvas, podawany jest wieczorny posiłek, otwarte:
późny kwiecień do połowy września, donativo.

Znajduje się tu źródełko, które rzekomo ma działanie lecznicze. Pielgrzymi, którzy obmyją tu
stopy nie będą mieli później z nimi żadnych problemów na camino. Było to miejsce kolonii
trędowatych w 1352.  Później  mnisi  San Anton wznieśli  tu  hospital  do  opieki  nad chorymi
pielgrzymami.

Hontanas    
Mieszk.: 67 | Wys.: 867 m.n.p.m. | Do Castrojeriz: 9.7 km | Do Santiago de Compostela: 457 km

Refugio: 1. Albergue Antiguo Hospital de San Juan del Peregrino - pomysłowo przerobiony stary budynek,
kuchnia,  ciepły prysznic,  3€, otwarte o 13:30, zamknięte w miesiącach zimowych, są tu również dwa
dodatkowe budynki (20 miejsc + miejsca na podłodze), wieczorny posiłek - 7€; często jest przepełnione; 2.
prywatne refugio, pierwsze które napotkamy, do którego wchodzi się przez bar, jest tu księga pielgrzymów,
sello,  i  przekonujący  właściciel  Victorino,  który  zapewnia  tanie  obfite  posiłki,  kobiety,  zwłaszcza  te
podróżujące samotnie, powinny raczej zatrzymać się w ratuszu i unikać tego baru.
Bar: 2 bary, jeden z pływalnią (otwarta od lipca do 15 sierpnia, cena: 2€)
Wioska swoją nazwę zawdzięcza wielu fontannom. Zachowało się tu wiele jakubowych pozostałości, takich
jak na przykład Meson de los Franceses - stary pielgrzymi hospital. Warto zobaczyć kościół de Nuestra
Senora de la Concepcion - XIVw., Hospital de San Juan - budynek został odnowiony i przeznaczony na
mieszkania dla pielgrzymów, pozostały tu łuki, będące niegdyś częścią drzwi starego szpitala, Convento de
San Miguel - pozostałości starego klasztoru, Ermita de San Vicente - pozostałości średniowiecznego kościoła
z oryginalną narożną ścianą.
2012-05-30 21:50:17  -  Mirek:  Dojscie do Hontanas podczas deszczu jest koszmarne! Alberqe Santa
Brygida swietne-6e. Menu Pelegrino 9e.-obfite.
2011-09-22 01:27:51 - Wojtekk: Albergue El Puntido 4E b. sympatyczne, menu 9E, duże piwo 2,20,
śniadanie 2E.
2011-01-18 12:57:32 - saja: mam nadzieje,że nie pomylę odcinków,ale droga przed Hontanas wiodła
przez pola,a że noc wcześniej chyba musiało w okolicy padać zamieniła się ona w jedno wielkie błoto! jako
rowerzyści utknelismy posrodku pola z oblepionymi kołami (razem z nami inna włoska 10osobowa grupa),
swoja drogą śmiechu było! podejrzewam,że piechurom też ta glina się do butów poprzyklejała. Zatem
ostrożnie! dosyć strome zejście. W miasteczku fontanna więc można było się obmyć, kilka alburge po 5E
oraz jedno czy dwa prytwatne z TV !!
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Etap 14
Hontanas - Boadilla del Camino (28.6 km)

W  połowie  drogi  między  Hontanas  a  Castrojeriz  znajduje  się  Convento  de  San  Anton  -
imponujące ruiny klasztoru zakonu San Anton, założonego w XIIw., tutaj pielgrzymi cierpiący z
powodu Fuego de San Anton (ognie San Anton), średniowiecznej choroby podobnej do trądu,
otrzymali Tau (rodzaj szkaplerza) oraz wino i chleb. Budynek ten był używany w latach 1146 -
1791. Dziś znajduje się tam przyjemne refugio - 16 (12?) miejsc.

Castrojeriz           
Mieszk.: 1000 | Wys.: 808 m.n.p.m. | Do Ermita de San Nicolas: 9 km | Do Santiago de Compostela: 447.3 km

1. Albergue municipal San Esteban:  22 miejsca (+12),  cena: 5€,  Pl.  Mayor 16,  tel.  947-37-70-01,
całoroczne, otwarte od 14, kuchnia (mikrofalówka i czajnik), pralnia, internet; 2. Albergue municipal El
Refugio: 32 miejsca, donativo, C. Cordón 7, tel. 947-37-74-00, od wielkanocy do poł. X, otwierane od 16,
latem od 15, brak kuchni, jadalnia, śniadanie, chorał greoriański na pobudkę :), nie wolno wstawać przed
6.30,  przed  wyjściem  gospodarze  częstują  śniadaniem:  cafe  con  leche,  herbatniki,  owoce.  Polecam
zdecydowanie.  (kasiUnia,  2008-10-13);   3.  Albergue  Casa  Nostra:  26  miejsc,  cena:  8,50€  (ze
śniadaniem), C. Real de Oriente 54, tel. 947-37-74-93, otwarte od 11, od III do XI, kuchnia, pralnia, internet;
4. Albergue del camping de Castrojeriz: 30 miejsc, 18€ (z kolacją), przy wejściu, tel. 947-37-72-55 /
658-96-67-43, http://www.campingcamino.com/, od III do poł. XI, pralnia, internet, menu 10€
W mieście znajduje się basen. Jest kilka droższych hotelików, które serwują również posiłki, poza tym:
panaderia, supermercado i 5 banków. Msza w dni powszednie w pobliskim klasztorze o 8:30. Bar El Cordon
serwuje fantastyczną zupę kastylijską. (Antoni, 2011-03-27)
Choć pochodzenie miasta nie jest jasne, niektórzy mówią, że pochodzi ono od Wizygotów albo Rzymian
(Juliusz Cezar?). Zamek górujący nad miastem na pagórku odegrał ważną rolę w historii Castylii. Warto
zobaczyć: kościół kolegiacki Santa Maria del Manzano - IXw., kościół de Santo Domingo - trzynawowy, dziś
muzeum z sześcioma wspaniałymi gobelinami, kościół San Juan - trzynawowy, XVIw., apsyda datowana na
XIVw., Convento de San Francisco - XIVw., ruiny klasztoru, Convento de Santa Clara - XIVw., założony przez
Alfonso X,  Casa del  Cordon -  XVIw.,  Muralla -  ruiny średniowiecznego muru,  z  kamieniami ciosowymi
używanymi w czasach rzymskich,  Castillo  -  XIVw.,  zamek odbudowany w IXw.,  ważna średniowieczna
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forteca, El Fuerte, La Torre.
W mieście znajduje się miejsce na odpoczynek - drzewa, ławki i fontanna. Podobne miejsce znajduje się za
Castrojeriz - w Mostelares.
2015-09-24 14:43:45 - Pawel: San Esteban - prowadzone przez Węgierkę, dosyć tanio i komfortowo za
5€ mamy lóżko, śniadanie, elektryczną wyżymarkę do prania, i wifi. Za donativo masaż :) Zająłem ostatnie
wolne lóżko o 13:30.
2014-08-04 15:32:06 - ks. Michał: Polecam albergue San Juan (jak nie pomyliłem świętego :) - donativo i
typowy hospitalero, więc klimat odpowiedni
2014-07-25 17:45:47 - Piotr: Polecam Convento San Anton dotativo nie ma prądu i zimna woda ale nie
tak bardzo na kolacje dali dobra sałatkę makaron arbuza i inne owoce na śniadanie zostawili ciastka i
suchary + dzemy itp wsio dotativo miejsce klimatyczne mało ludzi miejsc bodajże 10

Ermita de San Nicolas
Wys.: 766 m.n.p.m. | Do Itero de la Vega: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 438.3 km

Albergue de San Nicolás de Puente Fitero: 12 miejsc, donativo, przed przekroczeniem głównej drogi,
przez  Puente  Fitero  nad  rzeką  Rio  Pisuerga,  w  XIII-wiecznej  kaplicy,  od  15.V  do  30.IX,  prowadzone
przez Confraternita di San Jacopo di Compostella z Perugi we Włoszech, nocleg w odrestaurowanej kaplicy,
brak prądu, wspólna kolacja i śniadanie, podtrzymywany jest rytuał mycia stóp.
Polecam nocleg w San Nicolas. Spanie w kościele, trzy prysznice i kilka ubikacji za albergue. Kuchnia jest
ale korzystają z niej hospitalero, poniewaz przygotowuja pyszną kolacje z winem i śniadanie. Dodatkowo
załapałam sie na rytuał obmywania przez nich nóg pielgrzymom. Naprawde ciekawe przeżycie. Donativo
(Teja, 2010-08-04)
 

Za mostem nad rzeką Pisuerga wkraczamy do kolejnej prowincji na camino: Palencia.

Itero de la Vega    
Mieszk.: 237 | Wys.: 772 m.n.p.m. | Do Boadilla del Camino: 8.1 km | Do Santiago de Compostela: 436.5 km

Refugio: 15 miejsc, przez plac przy kościele, otwarte cały rok, klucze w barze naprzeciwko, w barze jest
sello, w pobliskim sklepiku można zamówić podstawowe posiłki.
Pierwsza  wioska  w  prowincji  Palencia.  Wkraczamy  tu  po  przejściu  przez  jeden  z  najdłuższych  i
najpiękniejszych mostów na camino. Warto zobaczyć: Ermita de Nuestra Senora de la Piedad - XIIIw.,
prostota  i  gotyckie  elementy,  kościół  San  Pedro  -  XVIw.,  od  przodu  elementy  gotyckie,  w  środku
interesujące grobowce, Rollo gotico -  XVIw.,  usytuowane na głównym placu, ten kamień jest znakiem
jurysdykcyjnym. Za Ermita de Nuestra Senora de la Piedad znajduje się miejsce na odpoczynek - fontanna,
stoły, rożen, miły cień.
2014-05-22 13:28:05  -  KUba:  Ja  osobiście Itero wspominam nie najlepiej,  trafiliśmy do prywatnego
schroniska, właściciel który prowadzi bar przygotował dziwny posiłek w tragicznie brudnej kuchni. Byliśmy
tam tylko w 3, przy czym jednak dziewczyna z niemiec zamknęła się na cały wieczór i noc w pokoju. Było
tam dziwnie, niespokojnie zresztą całe miasteczko dość puste(błem tam w kwietniu 2013). Rano na kawe
zatrzymałem się Boadilla del Camino - świetna alberga z atmosferą. A właściciel przywitał każdego z nas w
naszym języku.
2014-05-20 14:54:46 - Paweł i Basia: W wiosce 4 albergue Hostal Fitero z restauracją głośny i gwarny, 6
€, menu 10 €; La Mozilla sympatycznie, trochę ciasno6 €, serwują menu za8 €; municypialne obok kościoła
5 €, kuchnia, ogródek, normalne łóżka! Otwarte od rana, hospitalera przychodzi wieczorem skasować,;jest
jeszcze Hogar obok sklepu 6 €;
2011-11-02 20:49:34 - Łukasz: W Hospital San Nicolas brak miejsc o 17.30 (2 poł. sierpnia). Hostal Fitero
zaraz przy wejściu do miasta, 6eur. Ciasno, właściciel nie jest w stanie dać kubka wrzątku, ale kawę juz
chętnie sprzeda. Poza tym jeszcze dwa albergue w miasteczku - jedno prywatne za 8 euro i mucypialne w
samym centrum. Trafiliśmy na lokalny festiwal punk-rockowy, grali cały wieczór, noc i nawet nad ranem,
kiedy ruszaliśmy dalej.
2011-08-24 12:36:23 - Jarry: Hostal Fitero zaraz przy wejściu po prawej stronie (widać go także w filmie
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dokumentalnym \"Legendarny szlak\").  Może trochę mało pielgrzymkowo (dość głośny bar),  ale  za to
praktycznie. Nocleg za 6E, menu za 10E, możliwość prania i suszenia, parę kroków do głównego placu z
kościołem. I nie zapomnijcie o pręgierzu!
2011-03-27 10:05:42 - Antoni: Uwaga za Itero: ktoś oznaczył swoje pole słupkami z muszlą. W razie
wątpliwości trzymajcie się kierunku na wprost do Boadilla.
2010-11-04 15:57:43 - ks. Radek: Hospital de San Nicolas/Itero del Castillo to CUDOWNE miejsce, dla
pierwszych 8 szczęśliwców. Otwarte dopiero po południu (ok 16).  Wspólna kolacja włoska, czyli  pasta
(makaron), insalata mista (sałatka), con pane (chleb), caffe (!) e grappa (spróbujesz, zobaczysz). Prądu
rzeczywiście nie ma, ale za to dużo czasu na wzajemne poznanie się. Alberque znajduje się w starym
kościele (eremie?) w prezbiterium jest ołtarz, więc można odprawić Mszę świętą na miejscu. Z tyłu jest
łazienka, pranie na zewnątrz. Po kolacji hospitaliero włącza na chwilę prąd w łazience, można naładować
telefon. WARTO TUTAJ NOCOWAĆ!!!
2009-07-23 14:15:14 - Kamil: Alberque jest otwarte cały czas. Na drzwiach jest informacja: Pielgrzymie
wybierz sobie miejsce do spania, o 20.00 przyjdzie osoba, by zebrać po 3 € i dać Sello! Nie szukajcie
niczego \"w barze naprzeciwko\", bo naprzeciwko jest... Kościół! ;)
2009-04-29 22:24:57 - Michał OP: Przy wejściu do wsi, po prawej nowe refugio: 22 osoby, prysznic,
ciepła woda, cena: 5€, menu: 9€

Boadilla del Camino      
Mieszk.: 187 | Wys.: 782 m.n.p.m. | Do Fromista: 6 km | Do Santiago de Compostela: 428.4 km

1. Albergue municipal: 12 miejsc, cena: 3€, tel. 979-81-07-76, otwarte od 12:00, 2 prysznice, 2 toalety,
brak kuchni; 2. Albergue En el Camino: 48 miejsc, cena: 6€, Pl. del Rollo, tel. 979-81-02-84 / 619-10--
1-68, www.boadilladelcamino.com, otwarte od III do X, basen, pralnia, internet, kolacja 9€, śniadanie 3€;
3.  Albergue  Putzu:  16  miejsc,  cena:  7€,  C.  Las  Bodegas  9,  tel.  677-22-59-93,  otwarte  od  13:00,
całoroczne, kuchnia, pralnia, bar
Mała wioska przecięta przez Canal de Castilla, z ciekawymi podziemnymi jaskiniami. Kościół Nuestra Senora
de la Asuncion - XVIw., ciekawy renesansowy ołtarz i romański front, Rollo gotico - XVw., znak jurysdykcyjny
ozdobiony jakubową muszlą. Przy wejściu do wioski znajduje się ciekawa fontanna - przy murze znajduje się
duże koło, które pompuje wodę na powierzchnię - woda jest wyśmienita!!!
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Etap 15
Boadilla del Camino - Carrion de los Condes (25.2 km)

Fromista          
Mieszk.: 1000 | Wys.: 783 m.n.p.m. | Do Poblacion de Campos: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 422.4 km

1. Albergue municipal de Frómista: 56 miejsc, cena: 8€, Pl. San Martin, tel. 979-81-10-89 / 686-57--
7-02, całoroczne (za wyjątkiem ostatniego tygodnia grudnia i stycznia), otwarte od 12 do 22 latem i od 15
do 21 w pozostałym okresie, pralnia, śniadanie 2,50€, chyba najgorszy nocleg na moim Camino! (Mirek,
2012-05-30); 2. Albergue Estrella del Camino: 34 miejsca, cena: 8€, C. Frances 26, tel. 979-81-03-99 /
653-75-15-82, www.albergueestrelladelcamino.com, od III do XI, otwarte od 12 do 23 latem i od 13:30 do
22  w  pozostałym  okresie,  pralnia,  internet,  kolacja  9€,  śniadanie  3€,  obok  centrum  medycznego;
3. Albergue Canal de Castilla: 40 miejsc, cena: 8€ (18,50€ z obiadokolacją), C. La Estation 2, tel. 979-8-
-01-93  /  630-43-09-10,  www.albergueperegrinosfromista.com,  zamknięte  zimą,  otwarte  od  13  do  22,
pralnia, internet, menu 10€; 4. Acogida de invierno Betania: 5 miejsc, donativo, Av. del Ejército Español,
26-1ºB, tel. 638-84-60-43, od XII do II (tylko zimą!), należy zarezerwować przybycie
Możliwość noclegu: Hostal Camino de Santiago (C. Francesa 26, 10 miejsc, od 25€, tel. 979-81-00-53 /
979-81-02-82, www.hostalcaminodesantiago.es), Hostal San Pedro (Av. del Ejército Español 8, 14 miejsc,
od  35€,  tel.  979-81-04-09,  www.hostalsanpedrodefromista.com),  Hostal  El  Apóstol  (Av.  del  Ejército
Español 5, 7 miejsc, od 36€, tel. 979-81-02-55, www.hostalelapostol.com), Hotel San Martín  (Pl. San
Martín  7,  19  miejsc,  od  38€,  tel.  979-81-00-00,  www.hotelsanmartin.es),  Hotel  Doña  Mayor  (C.
Francesa 31, 12 miejsc, od 59€, tel. 979-81-05-88 / 685-72-32-86, www.hoteldonamayor.com).
Małe miasto z jednym z najwspanialszych romańskich kościołów w Hiszpanii - San Martin. Zbudowany w
1066r., odrestaurowany ok. 1900r. Na zewnątrz znajduje się 315 rzeźbionych figurek (zwierzęta, ludzie,
potwory, kwiaty itp.) rozciągnięte dookoła kościoła na wysokości dachu. Wewnątrz drewniane statuetki San
Martin i Santiago. Inne kościoły: San Pedro - XVw., w części muzeum sztuki religijnej, Nuestra Senora del
Castillo - późny gotyk. Warto zobaczyć też Ermita de Nuestra Senora del Otero - XVIIIw., Canal de Castilla -
XVIIIw. Przy wejściu do miasta znajduje się dobre miejsce na postój - drzewa, ławki, stoły i fontanna.
Msza św. w niedzielę o 13:00, od wtorku do soboty o 20:00, w poniedziałek nie ma.
W oknie centrum informacji turystycznej we Fromista wisi skarb: spis wszystkich albergue aż do granic
Galicji, wraz z numerami telefonów. (Antoni, 2011-03-27)

http://www.albergueestrelladelcamino.com
http://www.albergueperegrinosfromista.com
http://www.hostalcaminodesantiago.es
http://www.hostalsanpedrodefromista.com
http://www.hostalelapostol.com
http://www.hotelsanmartin.es
http://www.hoteldonamayor.com
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2017-10-19 15:36:37 - Damian: Estrella del Camino. 10 euro za nocleg. Warunki dobre, woda gorąca.
Samo miasteczko ma sklep w którym można się zaopatrzyć.
2016-06-09 22:33:54 - Sławek : Jest nowa Alberga po wyjsciu z Fromisty i przekroczeniu autostrady
2015-09-25 16:38:19 - Pawel: Miasto ma stację kolejową, za to nie ma starego miasta. Przez brak zwartej
zabudowy klimat inny niż zazwyczaj na Camino. Za to jest bankomat, supermarket itp. Nocleg w albergue
municipal 8 euro, brak kuchni.

Z Fromista do Carrion de los Condes żużlowa droga, senda de peregrinos, została przygotowana
specjalnie dla pielgrzymów. Słupki z muszlami oddzielają od zatłoczonej szosy.

Poblacion de Campos     
Mieszk.: 200 | Wys.: 792 m.n.p.m. | Do Revenga de Campos: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 418.6 km

Refugio: 13 miejsc, w starej szkole, otwarte od maja do października, ciepły prysznic, ogród, kuchnia,
cena: 3€, lubiane ze względu na niewielu pielgrzymów w tym miejscu.
W tej małej wiosce zostały ślady Zakonu Maltańskiego. Zobaczyć tu można Ermita de San Miguel - XIIIw.,
romańska budowla z gotyckim frontem, kościół św. Magdaleny - XVIw., trzynawowa, barokowa, zbudowana
z kamienia i cegły, Ermita de Nuestra Senora del Soccoro - XIIIw., poźnoromańska budowla, obraz Matki
Bożej z XIIIw.
W wiosce znajduje się bar ze sklepem. Można tu również zrobić postój - miłe miejsce ze stołami, ławkami i
drzewami.
2014-05-20 14:58:00 - Paweł i Basia: W tym roku już 5 €
2011-11-02 20:51:37 - Łukasz: W 2011 albergue kosztowało 4 euro. Kuchnia w pełni wyposażono, w
jednym z barów jest sklepik w którym można kupić pieczywo, napoje, warzywa i inne produkty. Bardzo
spokojne miejsce, doskonałe do odpoczynku - większość pielgrzymów szła dalej.
2011-03-27 10:14:44  - Antoni: Albergue 3€. W barze obok jest WiFi, kolacja przygotowywana przez
przemiłą hospitalerę kosztuje 9€. Obfite śniadanie 2,50€.
2008-09-04 06:46:51  -  dorota:  2008: więcej miejsc, koło 20-25, 4 euro, hospitalero przychodzi pod
wieczór, koło 19. w barze (na końcu wioski, 3ci z kolei idąc camino) jest internet.

Z Poblacion są dwie drogi do Villalcazar: jedna zasadniczo równoległa do rzeki, druga wzdłuż
głównej drogi. Obydwie są oznakowane.

Trasa wzdłuż rzeki prowadzi do Villovieco (możliwość nabrania wody, brak sklepu) i dalej●

7.3km do Villalcazar (razem: 9.8km)
Droga wzdłuż szosy prowadzi przez Revenga de Campos i Villarmentero de Campos - w sumie●

9.7km. Ta trasa jest opisana poniżej.

Revenga de Campos    
Wys.: 792 m.n.p.m. | Do Villarmentero de Campos: 2 km | Do Santiago de Compostela: 414.9 km

Carlos V mieszkał tu kiedyś w jednym ze szlacheckich domów. Zobaczyć można kościół San Lorenzo z XIIw.,
jednonawowy z ciekawym ołtarzem pochodzącym z XVIIIw. Za wioską znajduje się miejsce na odpoczynek.
Natomiast przy wejściu do wioski znajduje się interesująca Area de Interpretacion de la Naturaleza gdzie
znaleźć można gatunki roślin charakterystycznych dla camino de Santiago.

Villarmentero de Campos  
Mieszk.: 15 | Wys.: 793 m.n.p.m. | Do Villalcazar de Sirga: 4 km | Do Santiago de Compostela: 412.9 km

Maleńka  wioska  znana  głównie  z  relikwii  św.  Marcina  z  Tours.  Kościół  pod  jego  wezwaniem,  XVw.,
jednonawowy, posiada ciekawy ołtarz. Za wioską znajduje się przyjemne miejsce na odpoczynek.
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2016-06-09 22:29:37 - Sławek : Masz rację ale nie odważyłem się wejść
2014-07-25 17:39:09 - Piotr: A.6€ kolacja 8€ przy wejściu do miasta po prawej

Villalcazar de Sirga        
Mieszk.: 236 | Wys.: 809 m.n.p.m. | Do Carrion de los Condes: 5.7 km | Do Santiago de Compostela: 408.9 km

Refugio:  15  miejsc,  Casa  de  Peregrinos,  otwarte  od  połowy  czerwca  do  połowy  września,  kuchnia,
prysznice na monety, naprzeciwko bar z bocadillos, refugio zamknięte zimą
W wiosce znajdują się 2 małe sklepy. Ogromny XIII-wieczny gotycki kościół Santa Maria la Blanca jest
narodowym zabytkiem. Kaplica Santiago ma trzy grobowce pokryte polichromią oraz figurę Santiago. Warto
włączyć sobie oświetlenie (moneta 50-centowa). Przy drodze z Fromista do Carrion znajduje się dobre
miejsce na postój.
2016-06-09 22:31:26 - Sławek : Jest od razu przy wejsciu obok kościoła Alberga donativo, jest również
municipal.
2010-11-11 22:59:16 - Marta: w Villalcazar jest jeszcze prywatne refugio - z głównego placu trzeba
skręcić w prawo. kosztowało bodajże 7 euro, miło, cicho, spokojnie. trafił nam się pokój 6-cio osobowy, w
którym spaliśmy w czwórkę, więc naprawdę dało się odpocząć :)

Carrion de los Condes          

 
Mieszk.: 2500 | Wys.: 839 m.n.p.m. | Do Calzadilla de la Cueza: 17.2 km | Do Santiago de Compostela: 403.2 km

1. Albergue parroquial Santa María: 58 miejsc, cena: 5€, C. Clérigo Pastor, 2 (za kościołem Santa
Maria), tel. 979-88-00-72, http://viastellarum-comunidadelaconversion.blogspot.com.es/, otwarte od 12:00,
od III do X, kuchnia, pralnia, internet, dobre warunki; wieczorem spotkanie pielgrzymów, msza wieczorna w
kościele z błogosławieństwem; 2. Albergue-hospedería del Convento de Santa Clara: 30 miejsc, cena:
5-7€ (?), C. Santa Clara, 1 (przy wejściu), tel.  979-88-08-37 / 979-88-01-34, zamknięte zimą, kuchnia,
czysto, jednorazowe prześcieradła, brak pralki, możliwość zamówienia pokoju jedno- lub dwuosobowego z
łazienką i balkonem (16-20€); 3. Albergue eclesial Espíritu Santo: 60 miejsc (+30 w razie potrzeby),
cena: 5€,  C.  San Juan, 4,  tel.  979-88-00-52, całoroczne, mikrofala,  pralnia,  internet;  prowadzą Siostry
Miłosierdzia przy kościele Św. Ducha
Camping: camping El Eden - w dół rzeki, oznakowany, drogo, blisko sklepy.
Najważniejsze miasto camino w Tierra de Campos. Było niegdyś rezydencją królow i  stolicą sławnego
hrabstwa rządzonego przez rodzinę Beni Gomez. Jest tu wiele historycznych pomników i artystycznych
ciekawostek.
Warto  zobaczyć:  Monasterio  de  Santa  Clara  -  XIIIw.,  założone  przez  dwie  znajome  siostry  świętej,
neoklasycystyczny kościół, muzeum z pracami Gregorio Fernandez; kościół Santa Maria del Camino - XIIw.,
surowa,  romańska  konstrukcja,  gotyckie  rzeźby,  kościół  Santiago  -  XIIw.,  jest  to  jeden  z  najbardziej
reprezentatywnych przykładów romańskiej rzeźby, Real Monasterio de San Zoilo - XI i XVIw., bezpośrednio
połączone z zakonem Cluniackim, romańskie elementy i kilka renesansowych prac. Miasto ma mnóstwo
kościołów i pustelni wartych odwiedzenia: chociażby kościoły San Andres, San Julian, Nuestra Senora de
Belen itd.
Park  El  Eden  proponuje  ładne  miejsce  na  odpoczynek  -  50m od  Plaza  Mayor.  Odpocząć  można  też
naprzeciwko Monasterio de San Zoilo, przy wyjściu z Carrion - La Calzada de Piedra - cień, ławki i stoły.
Ok. 8 km za Carrion de los Condes (na drodze do Calzadilla de la Cueza) jest bar - budka campingowa z
napojami, kanapkami i owocami (Michał OP, 2009-04-29)
2014-08-04 15:38:32 - ks. Michał: Zdecydowanie polecam albergue parafilane przy kościele Santa Maria
(5  euro).  Jeden  z  lepszych  noclegów.  Proweadzą  ją  siostry,  które  próbują  trochę  ewangelizować
pielgrzymów. Jest więc konkretny program, ale nie obowiązkowy: 17.30 Nieszpory, 18 wspólne śpiewanie,
prezentacja kultur poszczególnych krajów, 19 koncert gitarowy, 20 Msza Św., 21 wspólna kolacja - siostry
gotują zupę, a pielgrzymi przynoszą coś na drugie. Klimat i zaopatrzenie stołu - bezcenne :-) To jedno z tych
2014-05-20 15:06:37 - Paweł i Basia: W albergue Espiritu Santo jest już w pełni wyposażona kuchnia,
normalne łóżka, przestronne sale, pralka.duże patio 5 €-polecamy!
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Etap 16
Carrion de los Condes - Terradillos de los Templarios (26.2 km)

Za Carrion znów mamy możliwość wyboru jednej z dwóch dróg:

pierwsza, opisana poniżej, prowadzi do Calzadilla de la Cueza praktycznie cały czas polną●

drogą daleko od drogi N-120, i konsekwentnie omija wszystkie wioski. Ważne jest zaopatrzyć
się w Carrion w jakieś jedzenie, gdyż przez 18km nie ma żadnego sklepu ani baru. Tą drogą do
Sahagun jest 39.5km,
druga droga prowadzi wzdłuż N-120 przez kolejne wioski: Carrion -> 13km -> Cervatos de la●

Cueza (bar, fontanna) -> 8km -> San Roman de la Cuba (fontanna) -> 3km -> Pozo de Urama
(fontanna) -> 6km -> Villada (większe miasto, refugio, bary, restauracje, hostal, informacja
turystyczna) -> 2km -> Pozuelos del Rey (fontanna) -> 6km -> Grajal de Campos (fontanna,
szpital, apteka, sklep) -> 5.2km -> Sahagun. Zatem z Carrion do Sahagun jest tu 43.2km.

Calzadilla de la Cueza      
Wys.: 858 m.n.p.m. | Do Ledigos: 6 km | Do Santiago de Compostela: 386 km

1. Albergue Camino Real: 100 miejsc, cena: 7€, zaraz przy wejściu, tel. 979-88-31-87, całoroczne, brak
kuchni,  pralnia,  internet,  duży taras z basenem. 2. Hostal Camino Real:  16 pokoi,  36€, menu 10€,
zamknięte w grudniu, bar otwierany na śniadanie, podają świetne wino własnej marki (Antoni, 2011-03-27)
Kościół San Martin - renesansowy ołtarz, powstały z kaplicy szpitala Santa Maria de las Tiendas. Za wioską,
kilka metrów od Calle Mayor jest miejsce na odpoczynek z ławkami, fontanną, topolami i migdałowcami.

2014-05-22 14:11:22  -  Paweł i Basia:  Po burzy gradowej sympatyczny hospitalero wpuścił nas bez
gadania i poczęstował darmową czekoladą z automatu, włączył ogrzewanie, a rano na stole stało pudło
pełne muffinek i ciasteczek donativo!(jest tu mikrofala lale we wsi nie ma sklepu)
2014-05-22 14:03:00  -  Paweł i  Basia:  Drugie albergue municypialne obok w tym samym budynku
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nowiutkie 5 €

3 km za Calzadilla,  przed parkingiem przy drodze N120 camino skręca w prawo na drogę
prowadzącą do centrum Ledigos.

Ledigos    
Mieszk.: 150 | Wys.: 863 m.n.p.m. | Do Terradillos de los Templarios: 3 km | Do Santiago de Compostela: 380 km

Refugio: Albergue el Palomar - 50 miejsc, kuchnia, 2 łazienki, ciepły prysznic, pralka, miła atmosfera, cena:
7€.
Wioska darowana Św. Jakubowi przez matkę króla Bermundo III - Dona Urraca. XIII-wieczny kościół ma trzy
różne figury Świętego.
2010-11-01 21:08:41 - basque: cena 6 E, basen bez podgrzewanej wody heheh

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.
2014-08-04  15:43:47  -  ks.  Michał:  Na  początku  wsi  jest  prywatne  albergue.  9  euro  w  pokoju  4
osobowym. W ogóle w 2014 roku na całej trasie znaleźliśmy dwa razy tyle albergue, niż podaje nasz
przewodnik. Powstało bardzo dużo nowych miejsc noiclegowych, niemal w każdej wsi. NIe mieliśmy żadnych
kłopotów z noclegiem idąc w lipcu. Fakt, że codziennie modliliśmy się do Maryi, żeby nam przygotowała
nocleg... :-)
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 :)
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Lista miast

Miasto Odl.
(km)

Do
celu
(km)

Saint Jean Pied de Port  771.4        

Honto 5 766.4               

Refugio Orisson 2.6 763.8               

Roncesvalles 16.6 747.2           

Burguete/Auritz 3 744.2            

Espinal/Aurizberri 4 740.2         

Viskarret/Biskarreta 4.5 735.7             

Esteribar/Zubiri 10.5 725.2            

Larrasoana/Larrasoaina 5.5 719.7             

Trinidad de Arre 12.5 707.2            

Pamplona/Iruna 4.5 702.7      

Cizur Menor/Cizur Txiki 4.5 698.2          

Uterga 12 686.2             

Muruzabal 1.5 684.7               

Obanos 2 682.7          

Puente la Reina/Gares 2.5 680.2     

Maneru 4.5 675.7             

Cirauqui 3 672.7            

Lorca 5 667.7              

Villatuerta 5 662.7              

Estella/Lizarra 4 658.7       

Ayegui 2 656.7           

Monasterio de Irache 2.5 654.2            

Villamayor de Monjardin 2 652.2               

Los Arcos 14.5 637.7           

Torres del Rio 7.5 630.2            



Camino de Santiago Camino Francés

www.caminodesantiago.pl Strona 48/52

Viana 11 619.2         

Logrono 9.5 609.7     

Navarrete 13 596.7          

Ventosa 7 589.7             

Najera 9 580.7         

Azofra 5.5 575.2         

Santo Domingo de la
Calzada 15 560.2     

Granon 6.5 553.7            

Redecilla del Camino 4 549.7          

Castildelgado 2 547.7          

Villoria de Rioja 2.1 545.6              

Villamayor del Rio 3.3 542.3          

Belorado 4.7 537.6     

Tosantos 4.8 532.8             

Villambista 1.9 530.9               

Espinoza del Camino 1.6 529.3              

Villafranca Montes de
Oca 3.7 525.6      

San Juan de Ortega 12 513.6             

Agés 3.7 509.9            

Atapuerca 2.5 507.4        

Cardañuela Riopico 6.4 501             

Orbaneja Riopico 2.1 498.9              

Villafria 2.8 496.1       

Burgos 10.1 486  

Villabilla 5 481             

Tardajos 3.6 477.4       

Rabe de las Calzadas 1.6 475.8             

Hornillos del Camino 8.1 467.7            

Hontanas 10.7 457            

Castrojeriz 9.7 447.3     
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Ermita de San Nicolas 9 438.3               

Itero de la Vega 1.8 436.5            

Boadilla del Camino 8.1 428.4          

Fromista 6 422.4      

Poblacion de Campos 3.8 418.6           

Revenga de Campos 3.7 414.9            

Villarmentero de
Campos 2 412.9              

Villalcazar de Sirga 4 408.9        

Carrion de los Condes 5.7 403.2    

Calzadilla de la Cueza 17.2 386          

Ledigos 6 380            

Terradillos de los
Templarios 3 377             
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Notatki
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Notatki
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Notatki
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¡Buen Camino!¡Buen Camino!

www.caminodesantiago.pl
2018

www.caminodesantiago.pl
2018
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