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Santiago de Compostela - Fisterra :: 76.1 km

Droga na koniec świata. Często wybierana przez pielgrzymów jako kontynuacja pielgrzymowania do Santiago. Nagrodą za trud

trzydniowej wędrówki są wspaniałe plaże nad oceanem i cudowny klimat wioski.

Przewodnik został uzupełniony notatkami P. Macieja Ratajczaka - dziękujemy!

Etap 1 :: Santiago de Compostela - Negreira (19.1 km)

Santiago Compostela opuszczamy z widowiskowego i osobliwego placu do Obradoiro, idąc ulicą, którą tworzą Hospital RR. CC i

Palacio Rajoi. Tę drogę wydłuża avenida das Hortas, Za barem i rúa San Lorenzo Trasouto, dawny klasztor franciszkanów

pochodzenia średniowiecznego. Droga nadal schodzi do głębokiej doliny którą płynie rzeka Sar, którą przechodzimy po małym i

prymitywnym moście. Labiryntem dróg, gruntowych i cementowych, wznosimy się przechodząc przez małe miejscowości, do

osiągnięcia Góry do Vento, skąd rozpoczyna się schodzenie do Aguapesada.

Po przejściu tej miejscowości, trzeba rozpocząć znów strome podejście by przekroczyć górę, którą mamy z przodu i znowu zejść w

poszukiwaniu niesamowicie pięknego miasteczka jakim jest Ponte Maceira, gdzie pielgrzymi przechodzą przez średniowieczny most

na rzece Mazeira. Kontynuujemy z biegiem rzeki aż do przecięcia szosy głównej do Negreira, z której idziemy w prawo w kierunku do

ważnego centrum, które spotykamy po 45 minutach, ale rzeczywiście wstąpimy do miejscowość Barca.

Santiago de Compostela

Mieszk.: 100 | Wys.: 264 m.n.p.m. | Do Ponte Sarela: 1.9 km | Do Fisterra: 76.1 km

Albergue/refugio:  1. Monasterio de San Martiño Pinario - Seminario Mayor - przy Plaza de la Inmaculada - 126 miejsc,

prysznic, zniżki dla grup; 2. Albergue de Peregrinos Seminario Menor de Belvís - od 60 do 300 miejsc w zależności od okresu,

brak kuchnii, otwarte od 8:00-23:00, opłata 7€, maksymalnie 3 noce; 3. Albregue Acuario - c/Estocolmo, mijane po drodze do

katedry, 50 miejsc, cena: 7€, przyjemna atmosfera, prysznic, ciepła woda, napoje, pralnia, internet, informacje o camino, dojeździe

do Fisterry, blisko do dworca autobusowego, możliwość zostania dowolnej liczby dni, możliwość rezerwacji telefonicznej (ang.,

franc., hiszp.) - Arantxa Imaz - +34 981 575438 

  

  Restauracje/bary/hotele: pełen wybór, w różnych cenach - szczegóły na wielu stronach internetowych lub w wielu albergue przed
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samym Santiago oraz w punktach informacji turystycznej m.in. na Rua do Vilar.  

  Informacja turystyczna: dwa punkty informacyjne znajdują się na Rua do Vilar - plany miasta, lista hostali, hoteli, etc.  

  Warto spędzić w Santiago 2-3 dni. Jest tu wiele pięknych miejsc wartych odwiedzenia. Jest to również możliwość spotkania z

osobami z którymi wspólnie wędrowaliśmy.

Stare miasto jest praktycznie dostępne tylko pieszym. Zatem warto poświęcić parę chwil na przyjrzenie się temu cudownemu

miejscu. Na uwagę przede wszystkim zasługuje katedra i okoliczne budynki (Pałac Biskupów, Hotel de los Reyes Catolicos

, czy XVIII-w. ratusz). Główne wejście do katedry prowadzi przez Portyk Chwały - Portico de la Gloria - z 1188r. Od

lat pielgrzymi kładą tu swoje dłonie na drzewie Jessego pod figurą Św. Jakuba. Centralne miejsce zajmuje bogato

zdobiony ołtarz z figurą Św. Jakuba. Pielgrzymi mogą wejść za tą figurę i na chwilę "przytulić" się do Świętego.

Następnie można dotrzeć pod ołtarz gdzie w srebrnej trumnie przechowywane są relikwie Św. Jakuba. Kolejną

ciekawostką Katedry jest ogromne, największe na świecie kadzidło - botafumeiro - pierwotnie jego zadaniem było "odświeżanie"

powietrza w Katedrze, dziś jest jedną z najbardziej wyczekiwanych atrakcji - jego uruchomienie gromadzi tłumy ludzi. Kadzidło

uruchamiane jest najczęściej w Roku Świętym (gdy dzień Św. Jakuba - 25 lipca - wypada w niedzielę) oraz w inne ważne

uroczystości, z reguły na Mszy Św. dla pielgrzymów o godzinie 12:00 (lub 18:00).

Od strony placu Plaza de Quintana znajduję się Drzwi Święte - otwierane w Roku Świętym.

Zwiedzanie katedry może być dość uciążliwe ze względu na liczne pielgrzymki i wycieczki, zatem warto przybyć tu we wczesnych

godzinach porannych (ok. 9).  

  Compostela: Osoby, które dotarły do Santiago pieszo, rowerem lub konno i pokonały odpowiednią ilość kilometrów

mogą ubiegać się o stosowne potwierdzenie odbycia pielgrzymki - tzw. Compostele - w biurze pielgrzyma na

pierwszym piętrze na Rua do Vilar 1 (zaraz przy katedrze). Biuro jest otwarte od 9:00 do 21:00. Zbierane są informacje

do statystyk o celu pielgrzymki (religijny, turystyczny, etc.). Otrzymany dokument można zalaminować (plastificado) lub włożyć w

specjalną tubę - ok. 1€ w wielu sklepach.

Podobno istnieje możliwość otrzymania darmowego posiłku w Hotelu de los Reyes Catolicos. Jest to kontynuacja tradycji opieki

nad pielgrzymami, gdyż hotel pełnił kiedyś funkcję szpitala dla pielgrzymów. Posiłek ten jest dużo skromniejszy od tych

serwowanych gościom hotelowym. Maksymalna licza pielgrzymów którzy mogą otrzymać posiłek danego dnia to 10, a godziny

wydawania posiłków to: 9, 12 i 19. Pracownicy hotelu poproszą o Compostele. Wejście jest od strony garaży (w dół wzniesienia), za

ochroną, tylnymi drzwiami. Jeżeli komuś uda się dostać taki posiłek prosimy o informacje lub notatkę w przewodniku :)

Compostela daje również pewne zniżki, np. na lot z Santiago liniami Iberia, przejazd autobusem ALSA do Barcelony (-15%), lub w

niektórych muzeach.  

  Targowisko miejskie znajduje się na placu Plaza San Felix - jest pełne świeżych produktów trudnych do znalezienia w innym

miejscu Santiago.

Muzea: Museo de las Peregrinaciones - c/San Miguel, wstęp wolny, zamknięte w poniedziałki, dostępne tłumaczenia; Museo do

Pobo Galego - pon-sob 10:00-13:00 i 16:00-19:00, wstęp wolny, c/Boneval.  

Komentarze:

2011-11-02 21:54:29 - Łukasz: Jeśli ktoś nie planuje zostać w Monte Gozo, dobrym wyborem jest nocleg w Seminario Menor. Wyjdzie drożej, ale blisko historycznego

centrum Santiago.

2011-09-28 01:20:38 - Haga: Jeśli ktoś się wybiera na tę trasę może uzyskać potrzebne materialy w informacji turystycznej w Santiago, niedaleko katedry. Tam też mozna

dostać rozkłady jazdy autobusów powrotnych z Finisterry lub Muxi. Także biura informacji są na Finisterre, tam gdzie albergue municipiale oraz w Muxi. Dostaniemy tam

plany tych miejsc, i niestety mało dokładne mapki camino.

2011-09-07 14:12:44 - Emilia: A nam się Acuario bardzo podobało, w niektóre dni (wydaje się, że pierwszego każdego miesiąca) hospitaliero urządza pokaz

przygotowywania \"rytualnego napoju\" Queimada Gallega, połączony z degustacją

2011-05-16 21:39:36 - Łucja: w Aquarium placiłyśmy 10 euro.koszmar!! zeby dostac sie do swojego łóżka pietrowego szłam przez spiącą sąsiadkę. Gorzej niż w obozie

przejściowym. stanowczo odradzam!!!!

2011-03-27 11:06:21 - Antoni: W Hotel des Reis Catolicos darmowe posiłki dla pielgrzymów (trzeba mieć Compostelę albo jej kopię) są o 9, 12 i 19. Obsługują 10

pierwszych osób. Zbiórka w garażu (od głównego wejścia do Hotelu trzeba skierować się w lewo, w dół).

2011-03-27 11:03:36 - Antoni: 5 minut od katedry jest albergue Roots & Boots. 12€, WiFi.

2010-11-01 21:47:48 - basque: hotel kosztował nas po 12 E za miejsce a telefon kontaktowy to 652-81-23-89 lub 699-55-28-89

2010-11-01 21:46:22 - basque: przy wejściu do miejscowości...za mostem ... za skrzyżowaniem po prawej stronie jest Alberge de Peregrinios....pierwsza noc 10 E, kolejna po

7 E, jest też hostel 150 m od katedry\"Fina Castro Riveira, Praza da Pescaderia 2-1, pokoje 2, 3 osobowe,....ja tam widziałem z 8-10 łóżek, dobra lokalizacja, zapłaciliśmy za

jedną noc...kwaterunek z samego rana, do 10 dnia następnego należało opuścić hotel ale plecaki moglismy zabrać wieczorem...dostaliśmy nawet ekstra klucze, godne

polecenia miejsce bo od Albergi municyplanej do centrum jest ze 2 - 2.5 km, Boin Camino!

2010-09-27 19:28:23 - Adam: Również polecam nowe albergue przy Rua de Estocolmo (nazywa się Jaime García Rodríguez). Chyba najtańsze w Santiago, a niczego mu nie

brakuje (oprócz zwykłej kuchenki i czajnika - są tylko kuchenki mikrofalowe :-)). Schludnie i bez ograniczeń co do czasu pobytu; portierzy znają angielski.

2010-08-14 22:13:10 - magda: UWAGA! W Santiago jest nowe albergue dla pielgrzymow konczacych el camino. Niedaleko Aquarium, na Rua de Estocolmo, kosztuje 6 euro,

jest kuchnia, pralnia (2 euro, proszku brak), darmowy internet i ponad 160 miejsc. Polecam!! Wlasnie stamtad pisze te slowa. 

2010-06-30 11:37:04 - marys_: czerwiec 2010 - Seminario Menor - tzw. dormitorium, czytaj łóżka na szerokich, przysposobionych korytarzach - 12 euro [żenujące], pokój

jednoosobowy z umywalką 17 euro [nie ma porównania, choć skromnie; ale w Santiago człowiek pada, i warto zainwestować te 5 euro więcej..]. Słyszałam też od wielu osób

[choć fakt, że wszyscy byli hiszpańskojęzyczni], że można spać w centrum, prywatnie [nie w hostelach, wiadomo], nawet za 15 euro, tylko najlepiej szukać w dwie osoby lub

więcej..

2010-06-13 23:23:52 - Haga: Nocleg u franciszkanów jest na razie nieaktualny- albergue było zamknięte. Spałam w Seminario Menor. Duże sale z niezliczoną liczbą łóżek,

12 euro pierwsza noc. Warunki sanitarne dobre. Przy każdym łóżku zamykana szafka na rzeczy. Kuchnia, jadalnia i mały sklep spożywczy. Trochę trzeba się nachodzić po

kilku piętrach (mieszkałam na 3). Można wykupić wycieczkę na Fisterra za 25 euro (9.30- wyjazd, powrót przed 20.00), jeśli ktoś nie ma już czasu, by tam dojść na własnych

nogach. 

2010-06-09 16:25:17 - andrzej: Po moim 5 tym Camino zafundowałem sobie hotel Reyes Catolicos. Podobno jest to najstarszy hotel na świecie wybudowany w takim

przeznaczeniu. Ufundowany był dla pielgrzymów docierających do SdC i od tego czasu ma takie przeznaczenie. Fakt, nie jest tani /120euro/ ale klimat w nim jest iście

średniowieczny. Polecam ten Parador.

2010-06-02 21:55:24 - Krzysztof z Łodzi : Tradycja udzielania bezpłatnego posiłku w Hotelu de los Reyes Catolicos nadal jest kontynuowana. Jadłem obiady przez kilka

dni. Potrzebny był tylko nr z dowodu osobistego. Ale przy kolacji weryfikacja była pełna.

2009-11-13 18:15:20 - Wojtek: Odnosnie albergue u franciszkanow: otwarte tylko latem. Nacialem sie dzis i musialme wracac do aquarium
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2009-10-31 19:55:13 - Kate Walker: Seminario Menor (na wzgórzu, ładny widok wieczorem na oświetlone centrum Santiago, 10-15 minut do katedry) kosztuje 10€, można

w nim spać dowolną ilość nocy, jest kuchnia otwarta do 23-ciej, automaty z napojami, internet, zamykane dopiero o północy. 

2009-07-30 16:23:57 - Teresa: Również nocowaliśmy w Aquarium..Jego zaletą niewątpliwie jest położenie...Rzeczywiście wystrój, wszechobecne \"łapacze snów\' ;), a

zwłaszcza muzyka, którą słychać nie tylko w jadalni, ale która przez głośnik umieszczony w sali płynie do 21... może trochę irytować..

2009-02-28 10:59:58 - mroov: Seminario Menor w Santiago – duże, 12€ (tyle było we wrześniu 2008), duże sale z łóżkami, szafki na kluczyk, koce, jednorazowa powłoka na

poduszkę i prześcieradło - otrzymujesz przy „kupnie” łóżka; łóżka bardzo wygodne, aż wstawać się nie chce :P ale przyznać muszę, że jak za taką cenę, ciepła woda być

powinna, a nie było (nie wiem, może akurat coś grzebali w rurach przez 3 dni :P ); była jedynie w takiej salce w piwnicy gdzie nas pan zaprowadził jak przyszliśmy o 11

(generalnie otwierają po 13, bo od 10 jest sprzątanie).

2008-11-11 13:27:00 - Anka_r11: 

Nocowałyśmy w albergue Aquarium i zgadzam się z opinią, że jest to inne albergue od pozostałych. Otwarte od godziny 9.00. Nocleg kosztuje 7 euro, ciepła woda, lodówka,

w miarę czysto. Do Katedry jest jakieś 10-15 minut. Nieopodal znajduje się centrum handlowe wraz z supermarketem Alcampo w podziemiu (na rondzie zamiast skręcić w

prawo na starówkę - tak jak pokazują pielgrzymie oznaczenia, musimy skręcić w lewo w Rua de Berlin i idzie się z delikatnej górki do końca. Można też tam dotrzeć przez

osiedle, na którym znajduje się albergue Aquarium). W pobliżu albergue (jakiś 1 km) znajduje się dworzec autobusowy obok straży pożarnej stoi taki niepozorny budynek.

Bilet autobusowy na lotnisko kupuje się u kierowcy i kosztował 1,80 euro (albo 1,85 euro - nie pamiętam)

 

2008-09-04 07:19:52 - dorota: W centrum jest klasztor franciszkanów, mają 25 miejsc na łózkach, ale jeszcze upychają ludzi na materacach - trzeba się pospieszyć i zaraz po

Mszy dla pielgrzymów zająć sobie kolejkę - otwierają o 15. donativo, ciepłe prysznice. zamykają o 21.30, a tuż przed 22 otwierają jeszcze bramę dla spóźnialskich ;)

klimat podobny jak w Granon, po 22 wspólna modlitwa o pokój na świecie w kaplicy na górze.

2008-08-27 20:47:31 - andrzej: Albergue San Lazaro - 1sza noc: 10 euro, dwie kolejne za 7. Osobiście polecam - dużo miejsc, otwarte 24h, recepcja 10-21, duża kuchnia i

jadalnia, TV, koce, ręcznik, przescieradła, szafki na klucz, pralki. Idealne miejsce by zajść rano po drodze z Monde do Gozo, zostawić plecak i już bez bagażu iść do Jakuba

2008-08-12 13:23:51 - Od Macieja: Ceny w Santiago : Acuario - 9 euro, Seminario Menor 7 euro, San Lazaro 12 euro!

2008-05-07 13:10:14 - vontrup: Seminarium Menor 9.5 euro

2006-09-14 15:26:55 - Ola:   Aż trudno uwierzyc w te kolejki, w rozbijane za miastami namioty..... w sierpniu jest zupełnie inaczej..... własciwie było pusto, Compostele

dostaliśmy tak szybko jak po nie przyszłyśmy, miejsca w schroniskach nigdy nie zabrakło, na szczęscie i chyba pogode też mieliśmy lepszą, ale cel ten sam :D  

2006-09-03 22:38:18 - Magda&Ania:   Schronisko Aquarium kosztuje juz 7 EUR. Urzadzene jest pod znakiem ERY WODNIKA (czyli czytaj: New Age... niestety...).

Naprawde. Uprzedzam, bo niektorzy pielgrzymi moga sie zle tam czuc.  

Ponte Sarela

Do Moas: 2.2 km | Do Fisterra: 74.2 km

Komentarze:

Moas

Do Carballal: 1.5 km | Do Fisterra: 72 km

Komentarze:

Carballal

Do Augapesada: 3.9 km | Do Fisterra: 70.5 km

Komentarze:

Augapesada

Do Transmonte: 2.9 km | Do Fisterra: 66.6 km

Komentarze:

Transmonte

Do Ponte Maceira: 2.2 km | Do Fisterra: 63.7 km

Komentarze:

Ponte Maceira

Do Negreira: 4.5 km | Do Fisterra: 61.5 km

W Ponte Maceira el Tambre przechodzi się przez most Borrié de la Mara. Przez ten most prowadzi jedna z dawnych dróg Camino,

którą z Composteli szli do Fisterra i Muxía. Dziś jest czarującym zakolem, który zachowuje stary most pochodzenia rzymskiego,

kościół romański, odnowione stare młyny i tama na rzece, stanowią że jest to miejsce jedyne naturalne i artystycznie piękne.

Komentarze:

Negreira

Do Zas: 2.4 km | Do Fisterra: 57 km

Albergue/refugio: 32 miejsca, całą dobę; przy szosie do Noja

Stolica okręgu A Barcala, główna miejscowość w okolicy regionu rolniczego.

Komentarze:

2011-09-28 01:15:44 - Haga: Od hospitalery można otrzymać (czy też kupić)specjalny credencjał na tę trasę z rozrysowaną mapką.

2011-03-27 11:08:14 - Antoni: Albergue z porządną kuchnią. Warto zrobić zakupy po drodze, żeby później nie wracać z albergue do sklepu.

2010-08-30 20:45:08 - Magda: Sympatyczne schronisko i sympatyczna hospitalera. W miasteczku jest też kilka supermarketów i barów. 

2010-07-30 21:18:24 - Krzysztof: W centrum otwarty prywatny Alberg na sto miejsc, po trasie informacje jak trafić. Nowa trasa po wyjściu z Negreira prowadzi w prawo

przed Albergiem. Zauważyłem, że część niemieckojęzycznych podjeżdża do Negreira autobusami i nie mają skrupułów. Alberg 5 euro,poszewka, prześcieradło, kuchnia,

naczynia, bardzo czysto.  

2009-10-31 20:04:18 - Kate Walker: Uwaga! Albergue wypełnia się naprawdę szybko, zwłaszcza w październikowe poniedziałki (coraz więcej osób pielgrzymuje we

wrześniu/październiku i z Santiago rusza w poniedziałek właśnie do Negreira). Ponieważ jest już po sezonie, nie ma namiotów i zostają 2 hotele w miasteczku. Jeśli

przychodzi się do nich późno, warto negocjować cenę, dostawienie materaca itp., ale to nic pewnego.

2008-08-12 13:24:46 - Od Macieja: Negreira - albergue municypalne -3euro, otwarte od 1330 , 1km za miastem po trasie camino, szybko się wypełnia, dobrze wyposażona

kuchnia, woda letnia, dobre. Polecam! Menu w barze Mezqita 8euro i tu też łóżko za 12 euro.

2007-09-07 17:54:12 - Anka K: Schronisko "donativo". Oprócz miejsc w pokojach (3 pokoje) są materace rozkładane na parterze. W sierpniu i początkiem września były

jeszcze 4 namioty. Jak ktoś nie miał karimaty mógł pożyczyć a nawet dodatkowe koce. Jest kuchnia. Miasteczko - sklepy, banki, bary i restauracje. Nie ma najmniejszego

kłopotu z zaopatrzeniem. Tylko jedna uwaga. TRZEBA zrobić zakupy na następny odcinek a raczej nocleg.
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2007-08-10 11:00:13 - Greg: Jest albergue, sklep, bar, internet, bankomat. tyle wiem.

2007-08-10 10:48:23 - justGreg: 

Etap 2 :: Negreira - Olveiroa (28.2 km)

Mały most na rzece Barcala lokalizuje wyjście z Negreira. Etap rozpoczyna od wspinania się na wzgórze, gdzie znajduje się Kościół

San Xulian Negreira, albergue pielgrzymów znajduje się po naszej lewej stronie. Potem po ścieżce w lewo kończymy pokonywanie

altozano by szybko osiągnąć Zas.

Droga pokrywa się w różnych punktach z dawną szosą do Fisterra i odcinek przebiega w strefie płaskowyżu, który pozwala sięgnąć

dalej wzrokiem.

Po przekroczeniu Zas musieć stawić czoło dużej nierówności terenu by dotrzeć do A Pena, Vilaserio i Maroñas. Począwszy od tego

ostatniego punktu stale po asfalcie, będziemy musieli pokonać kolejne wzniesienie by następnie zejść do Corzón, Ponte Olveira i

Olveiroa, w którym kończy się ten etap.

Zas

Do A Pena: 5.2 km | Do Fisterra: 54.6 km

Komentarze:

A Pena

Do Vilaserío: 3.9 km | Do Fisterra: 49.4 km

Komentarze:

Vilaserío

Do Maroñas: 6.9 km | Do Fisterra: 45.5 km

Komentarze:

2011-07-17 23:38:51 - Relka: Albergue donativo. Pani opiekująca się mieszka na przeciwko w niebieskim domku. Pokoje na górze już odgrzybione. Materace (gimnastyczne)

i koce nadal aktualne. Zrobione 2 prysznice na górze z nowymi brodzikami i ciepła woda. Na dole ubikacje też ok. W miarę czysto jak na takie warunki. Za to długi sznur do

suszenia prania przed albergue. Bar 0,5km wcześniej dobre jedzonko. Przy barze też jest prywatne schronisko.

2010-07-30 21:37:33 - Krzysztof:  Brak kuchni i naczyń. Kilkanaście materacy i kilka kocy. Spanie na na podłodze w strasznie zagrzybionych i zawilgoconych pokojach na

piętrze, parter, była sala gimnastyczna w miarę sucha. Cena donativo ale nie mniej niż 3 euro. W brew pozorom Alberg wypełnia się dość szybko, myślę, że tymi

podjeżdżającymi do Negreira. Niemka która napiła się nieprzegotowanej wody, wylądowała w Cee w szpitalu z rozstrojem żołądka. ODRADZAM. 

2009-11-21 22:10:56 - Wojtek: Update: sa dwa male rondelki, da sie ugotowac makaron od biedy

2009-06-11 12:10:51 - Luiza i Bartek: Albergue municypalne w dawnej szkole - donativo. Spanie na materacach, łazienka. Brak kuchni, ale hospitalera udostępnia

kuchenkę elektryczną, nie ma garnków. W miejscowości jest bar, nie ma sklepów.

Maroñas

Do Corzón: 6.8 km | Do Fisterra: 38.6 km

Komentarze:

2009-06-11 12:13:58 - Luiza i Bartek: Dwa bary i prywatne albergue (10euro).
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Corzón

Do Olveiroa: 3 km | Do Fisterra: 31.8 km

Komentarze:

Olveiroa

Do Hospital: 4.2 km | Do Fisterra: 28.8 km

Albergue/refugio: otwarte: 17-23; 34 miejsca

Komentarze:

2011-03-27 11:10:41 - Antoni: Nietypowe albergue - w kilku budynkach po obu stronach ulicy. W barze As Pias jest WiFi, ale jedzenia nie polecam.

2010-08-30 20:46:24 - Magda: Klimatyczne miejsce, fakt nie ma sklepów, ale jest bar z menu del peregrino za 8.50euro.

2010-07-30 21:42:08 - krzysztof: Sklepu nadal brak. Cna 5 euro, prześcieradło, poszewka, kuchnia i naczynia. Miejsc jest około 80, upychają wszystkich nawet na materaca

w kuchni. 

2009-10-31 20:07:59 - Kate Walker: Nadal nie ma sklepu, albergue z bardzo przyjemną hospitalerą 3€ ;), podobno gdzieś w miasteczku jest internet.

2009-06-11 12:12:52 - Luiza i Bartek: W miejscowości jest też hotel (raczej drogi).

2008-09-26 20:37:14 - Dominik: W miejscowości są 3 bary. Jeden przy hostelu u wyjścia szlaku w stronę Fisterry, drugi zaraz przy albergue, natomiast trzeci trzeba przejść

jakieś 100 m w górę za albergue i w prawo 50m. Tam w barze można kupić jedzenie. Kobieta miała pieczywo, żółty ser w lodówce i różne gatunki mięs do obkładu. Ja tam

kupiłem jeszcze mleko.

2008-08-12 13:25:15 - Od Macieja: Olveiroa - albergue municypalne -3euro, otwarte od 1530 , dobre, kuchnia wyposażona, brak sklepów- przyjeżdża na kółkach z

owocami!

2007-09-07 18:01:53 - Anka K: Jedno z najsympatyczniejszych schronisk. B. ładnie zaadaptowane budynki. Hospitaliera mieszka obok i przychodzi o 15.30 a potem gdy

zobaczy że nazbierało się trochę pielgrzymów. Jest kuchnia i jadalnia w osobnym budynku. Jest tylko jedno "ale". W miejscowości nie ma sklepu (można iść 4 km), jest tylko

bar i restauracja. Też "donativo" i nie ma problemu z dodatkowymi miejscami mp na materacach w miejscu gdzie są przewidziane miejsca dla koni.

Etap 3 :: Olveiroa - Fisterra (28.8 km)

Stawiamy czoła ostatniemu etapowi albo przedostatniemu, wszystko zależy czy decydujemy się zakończyć tu swoją przygodę lub

przedłużyć wędrówkę przez całe wybrzeże do Muxia. Ten etap do omawianej miejscowości jest rzeczywiście piękny, ponieważ w

wędruje się blisko wybrzeża Costa da Morte.

Możemy zapewnić, że odległość z Olveiroa do Finisterre pozostawi niezapomniane wrażenie dla pielgrzyma. Pierwsza część to

wzniesienie do Hospital, jest trochę niegościnne i jałowe, na dodatek widok dymiących kominów fabryki minerałów, które znajdują

się na wysokości Hospital. Jednak druga część, już w zejściu do miejscowości Cee, jest bardzo przyjemna zwłaszcza końcówka etapu,

gdy morze jest w zasięgu ręki, a my wędrujemy w poszukiwaniu "Końca Świata".

Miejscowości Cee, Corcubión, Sardiñeiro i charakterystyczna Finisterre, oczarowują nas swoim położeniem i wspaniałymi widokimi,

swoją architekturę i swoją osobliwą pięknością.

Jeśli zdarzy się, że przyjdziemy pogodnego dnia, radzimy, aby rozkoszować się zachodem słońca w wzburzonych wodach Atlantyku,

jest to rzeczywiście spektakl nieprawdopodobny i robiący wrażenie. Nie zaskakuje nas, to że już Rzymianie podziwiali to niesamowite

widowisko.
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Hospital

Do Cee: 12.4 km | Do Fisterra: 24.6 km

Komentarze:

2007-09-07 18:07:10 - Anka K: Bar jest otwierany dość wcześnie bo po 7 rano był już czynny czyli można napić się kawy i ewentualnie coś zjeść.

Tutaj rozdzielają się szlaki: na Finisterę (w lewo) i Muxię (w prawo)

Cee

Do Corcubión: 1.9 km | Do Fisterra: 12.2 km

Albergue/refugio: 30 miejsc; całoroczne; municypalne, kuchnia jest

Komentarze:

2011-07-17 23:52:53 - Relka : Albergue w centrum miasta i blisko sklepy -markety i bary oraz miejska plaża przy zatoczce. Strona internetowa

http://www.alberguecaminodasestrelas.com Dwie duże przestronne sale razem ok 40 miejsc. CZyste łazienki. Cena 10 Eur. Kuchni nie widziałam. 

2010-07-30 21:52:53 - Krzysztof: Alberga municypal nie znalazłem, po trasie brak oznaczeń jak do niego trafić, pytane osoby wskazywały na prywatny Alberg otwarty w

centrum (oznaczenia po trasie) , cena 10 euro, brak kuchni, dają kupony na zniżkę10% na posiłki w restauracji wspólnie prowadzonej z Albergiem. 100% obłożenia

niemieckojęzycznymi. 

Corcubión

Do Sardiñeiro: 4.6 km | Do Fisterra: 10.3 km

Albergue/refugio: 20 miejsc; cena wolna; www.amigosdelcamino.com

Komentarze:

2010-07-30 22:00:09 - Krzysztof: Alberg poza miastem Corcubión, jak szlak przekracza drogę krajową. Po remoncie, szczegółów nie znam.  

2008-09-26 20:43:30 - Dominik: Corcubion - albergue na wzniesieniu blisko głównej drogi (przy szlaku) jest donativo!! Miła atmosfera, wspólny posiłek - przyrządzany

przez hospitalierki :) Najbliższe sklepy w Cee - 4 km (drogą w dół). Nocleg, kolacja, śniadanie - donativo!! Warto się zatrzymać. :)

2008-08-12 13:26:17 - Od Macieja: Concurbion - albergue municypalne -3euro, po trasie camino za miejscowością, dobrze wyglada.

2008-05-28 19:47:09 - Monika Cz.: Miłe schronisko, w którym jest zwyczaj jedzenia wspólnego posiłku w dużej sali. W miasteczku sklepy i inne cywilizacyjne rarytasy, a z

co wyższych wzniesień już widać cypel Fisterry...

Trasa Corcubion-Fisterra bardzo przyjemna, wzdłuż linii brzegowej i trochę przy szosie.

Sardiñeiro

Do Fisterra: 5.7 km | Do Fisterra: 5.7 km

Komentarze:

Fisterra

Do San Martino de Duio: 1.9 km | Do Fisterra: 0 km

Albergue/refugio: 24 miejsca; otwarte: 8-15 i 17-23; cena: 7€; całoroczne, jest kuchnia

Komentarze:

2012-06-17 13:22:47 - Avi: Spis połączeń autobusowych z wybrzeża śmierci (Fisterra, Muxia), stan na 2012 r. Link: http://www.busescostadamorte.com

2011-08-12 17:01:15 - Alicja: W prywatnych albergue można rezerwować wcześniej miejsca telefonicznie. Dla mnie miejsce zarezerwował hostalero ze schroniska Acuario

w Santiago - spokojnie można o to poprosić. Ja nocowałam w Albergue Finistellae: cena 10 euro, miła atmosfera, spokojnie. Tel: 637 821 296. Znajomi polecali też Albergue

de Paz. Tel: 981 740 332. Jest jeszcze np. Albergue do sol, tel. 981 740 655. 

2011-08-03 11:20:22 - Hania: Mimo, że po dojściu do Santiago dopadł mnie \"leń\", warto było przejść ten kawałek chociażby po to, żeby załapać się na nocleg w

finisterowskim albergue (pielgrzymów autokarowych nie przyjmują). Fantastyczna atmosfera! Armando zdecydowanie zasługuje na miano hospitalera nr 1 ;-). Miejsc ok. 60,

cena 5euro, kuchnia dobrze wyposażona, lodówka zresztą też :). Alberge jest otwarte od 13. przez całą noc, dlatego można spokojnie spacerować nocą portowym brzegiem.

Zapomniałabym! - ogromnym plusem są oczywiście \"free hugs\" od Armanda - wystarczy poprosić ;-) Przyjmują tylko na jedną noc, ale plaże w Finisterze także są wygodne.

Dobrą opcją jest też nocleg na placu zabaw, na przeciw kościoła idąc ok.300m w kierunku Końca Świata. Można się nie tylko dobrze wyspać, ale też umyć, a nawet -

pogimnastykować na specjalnym zapleczu sportowym;-) Ps. Odcinek Olveiroa-Finistera pretenduje o miano najpiękniejszego odcinka mojego od-Santander\'owskiego

Camino. Polecam!:)

2010-08-30 20:48:54 - Magda: Albergue znajduje się w porcie, jest zdaje się 60 miejsc. 4 prysznice w blaszanych domkach na zewnątrz, toalety w środku. Miło i

sympatycznie, fantastyczna hospitalera z poczuciem humoru. Donativo 5 euro. UWAGA: koło latarni morskiej nie można już spalać swoich rzeczy. 

2010-07-30 22:13:01 - Krzysztof: Alberg 5 euro, poszewka, prześcieradło, kuchnia, naczynia, jest 36 miejsc i dodatkowo na drugim piętrze 12. W czasie oczekiwania na

otwarcie otrzymałem od trzech osób ofertę do prywatnych Albergów, cena 10 ero.  

2010-01-16 10:41:08 - andrzej: Czytam o problemach noclegowych w Fisterra i chciałbym opisać krótko to co mi się przydarzyło. Trafiłem na super pogodę, co nie jest

łatwe w tym miejscu, znalazłem lokum w mieście i hura na górę. A tam piękny zachód słońca i coś, czego nie zapomnę. Na jednej z skał o zachodzie słońca zaczął grać ktoś na

kobzie, raczej dudzie, co w tym klimacie zachodu słońca i niesamowitej pokory po Camino; wszyscy jakoś w ciszy rozpamiętywali trudy poprzednich dni, dało niesamowite

przeżycie. Zapomniałem o tym, że mam nocleg w miasteczku, zostałem na całą noc, zresztą jak większość pielgrzymów tam będących w tym czasie. Małe ognisko na skałach,

wspólny posiłek, którym dzielili się z tymi co przyszli z miasta tylko na chwilę i nic nie zabrali z sobą, oczywiście muzyka już bardziej wokoł ognia skoncentrowana i noc z

gwiazdami i szumem oceanu. Rankiem nikomu nie było zimno...wszystkim życzę takiego noclegu.

2009-11-21 22:13:36 -  : Polecam wszystkim nocleg w casa miguel, 5 min drogi od albergue muncipal, z ulicy gdzie jest albergue muncipal musicei isc w gore, potem w

prawo i zaraz w lewo mala uliczka i potem w prawo. Najlepsze albergue w jakim bylem na calym camino. Ceny: 5, 7 i 25 euro, zaleznie od pokoju jkai wybierzecie, wspolne

posilki. Zdecydowalem sie zostac tam 3 noce, gdybym mogl zostalbym dluzej :)

2008-08-12 13:26:48 - Od Macieja: Fistera - albergue municypalne -3euro, otwarte od 13-tej, kuchnia wyposażona, bardzo dobre, szybko się zapełnia.

2008-05-28 19:55:11 - Monika Cz.: To również moje doświadczenie, że Fisterra pod względem schronisk nie jest zbyt gościnna. Mimo trwającego huraganu (i związanego z

nim zakazu pieszego poruszania się, a więc pielgrzymowania) na półwyspie, odmówiono nam drugiego z kolei noclegu, mimo iż był to późny wrzesień i wcale nie było

przepełnienia ludźmi. Obawiano się jednak, że może przyjść jakaś większa grupa i dlatego nam "podziękowano" ;)

I tym sposobem znaleźliśmy się w autobusie do Muxii, która okazała się idealnym miejscem na przetrwanie groźnej wichury. Przez 3 dni nie było w całym miasteczku prądu.

W "informacji pielgrzymiej" pracują tam niezwykle życzliwi ludzie. A zachód słońca jeszcze doskonalszy niż w Fisterra.

2007-09-07 18:17:53 - Anka K: W alberge w pierwszej kolejności przyjmowani są "piechocińcy". Wydawane są dyplomy dojścia na "koniec świata". Nie ma kuchni.

Kto ma czas warto przejść się na Muxię. Początkowo niezbyt dobrze oznakowany ale kierując się na łires trafiamy przed miejscowością na znaki. W łires niespodzianka przez

rzekę nie ma mostu (podobno trochę dalej jest) i trzeba rzeczkę przejść w bród. Dalej do Muxi nie ma problemu. Jedyny odcinek Camino wyznakowamy dwukierunkowo.

W Informacji Turystycznej w Muxi wydawany jest kolejny dyplom ukończenia Camino. Schronisko 24 miejsca, nowoczesne, duże "donativo". Autobusy do Santiago. Nie radze

Iść piechotą do Oliveiroa.

2007-08-10 11:11:54 - Greg: Jest albergue municypalne, za donativo, ale w sezoni8e przepełnione... Jest pełno hosteli, w sezonie też ciężko nieraz o miejsca. Ostatnią deską

ratunku dla mnie była prywatna kwatera...

Oto namiary, jak ktoś jest zainteresowany:

Casa de Rosita

Se Alquilan Habitaciones

Calle del Castillo, 30

15155 FISTERRA

Tel: 981 740 493

Za pokój 2osobowy płaciliśmy 24euro. Jest łazienka i kuchnia, kwatera znajduje się na wzgórzu, zaraz przy zamku, może 30m od portu i plaży, także w samym centrum.

Etap 4 :: Fisterra - Muxia (22.8 km)
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San Martino de Duio

Do Lires: 12.1 km | Do Fisterra: 1.9 km

Komentarze:

Lires

Do Frixe: 2.1 km | Do Fisterra: 14 km

Komentarze:

2010-07-30 22:40:06 - Krzysztof: Przejście przez rzekę dość ciekawe, od stron Lires ostatnie kamienie są rozsunięte. 

Frixe

Do Morquintian: 3.6 km | Do Fisterra: 16.1 km

Komentarze:

Morquintian

Do Muxia: 3.1 km | Do Fisterra: 19.7 km

Komentarze:

2010-07-30 22:34:34 - Krzysztof: Małe zmieszanie z oznaczeniem trasy, ja trafiłem na łąki pokrzywy. 

Muxia

Do Fisterra: 22.8 km

Albergue/refugio: Polideportivo Municipal de Muxía pełni funkcje schroniska dla pielgrzymów.

Autobus Muxia-Santiago 5,80 € 2 godziny.

Komentarze:

2011-09-28 01:12:19 - Haga (lipiec 2011): Jest albergue municipiale w Muxia. Nowy budynek- duża przestrzeń i stosunkowo mało miejsc do spania. Warunki sanitarne b.

dobre. Zasadniczy hospitalero sprawdza pieczątki i wypytuje o sposób przebycia trasy. Jeśli ktoś podjechał autobusem tłumacząc to bólem nóg, każe pójść do pobliskiego

ośrodka zdrowia, aby lekarze wypisali, że dana osoba ma problemy zdrowotne).I faktycznie na takiej podstawie można spać w schronisku. Jest kuchnia z naczyniami.

Schronisko niestety zamykane o 22.Odcinek Olveiroa- Muxia trudny, liczne wzniesienia. Idąc z Muxia do Finisterre w Lires koniecznie wziąć pieczątkę w barze, inaczej są

trudności w otrzymaniu noclegu w albergue municipiale w Finisterre. Muxia to bardzo piękne miejsce. Zachód słońca widziany ze skał, koścół tuż nad morzem (Santuario da

Nosa Senora da Barca)... Msze św. wieczorem w sanktuarium lub kościele parafialnym.

2010-07-30 22:22:49 - Krzysztof: Alberg 5 euro, poszewka, prześcieradło, kuchnia, naczynia. Dla otrzymania Muxiany potrzebne potwierdzenie z kawiarni w Lires.

Kawiarnia nie po trasie, na podejściu za kościołem trzeba skręcić w prawo, brak oznaczeń.  

2009-09-22 15:45:19 - kanu: Koszt autobusu we wrześniu 2009 6,15 EUR W Muxii wymagają potwierdzenia w Lires etapu (że się szło, a nie jechało) 

2008-08-12 13:27:22 - Od Macieja: Muxia - albergue municypalne -3euro, otwarte od 13-tej, kuchnia wyposażona. Bardzo dobre albergue, nowe, czysto, dużo miejsc,

mieści się w środku miasta.

Podsumowanie
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Uwaga! Poniższy przewodnik powstał w 2004 roku. Część informacji może być zatem nieaktualna. Autorzy nie ponoszą

odpowiedzialności za konsekwencje jakie mogą wynikać z korzystania z tego przewodnika. Głównym celem tego przewodnika jest

przybliżenie pielgrzymom trasy, odległości między miejscowościami i ogólne zaznajomienie z mijanymi miejscowościami. Wszelkie

uwagi, poprawki, zmiany, uaktualnienia, etc. prosimy przesyłać na adres administrator@caminodesantiago.pl. Będziemy się starać na

bieżąco wprowadzać zmiany i możliwie jak najczęściej aktualizować przewodnik. Zapraszamy na www.caminodesantiago.pl.

Ostatnia modyfikacja: 17.06.2012 13:22

Plik PDF wygenerowano: 18.06.2012 1:03

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 9 / 9

http://www.tcpdf.org

	TOC
	Wstęp
	Etap 1 :: Santiago de Compostela - Negreira (19.1 km)
	Etap 2 :: Negreira - Olveiroa (28.2 km)
	Etap 3 :: Olveiroa - Fisterra (28.8 km)
	Etap 4 :: Fisterra - Muxia (22.8 km)
	Podsumowanie

