
Camino de Santiago

Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

Spis treści

Wstęp ............................................................................................................................................................... 2

Etap 1 :: Irun - San Sebastian / Donostia (25.2 km) .................................................................................... 2

Etap 2 :: San Sebastian / Donostia - Zarautz (19.3 km) .............................................................................. 4

Etap 3 :: Zarautz - Deba (21.3 km) ............................................................................................................... 6

Etap 4 :: Deba - Marquina-Xemein (22.1 km) ............................................................................................. 8

Etap 5 :: Marquina-Xemein - Gernika-lumo (24.8 km) .............................................................................. 9

Etap 6 :: Gernika-lumo - Santa Maria de Lezama (19.4 km) ................................................................... 11

Etap 7 :: Santa Maria de Lezama - Bilbao (10.3 km) ................................................................................ 12

Etap 8 :: Bilbao - Portugalete (18.3 km) ..................................................................................................... 13

Etap 9 :: Portugalete - Castro Urdiales (38.4 km) ..................................................................................... 15

Etap 10 :: Castro Urdiales - Laredo (36 km) ............................................................................................. 17

Etap 11 :: Laredo - Noja (23.2 km) ............................................................................................................. 18

Etap 12 :: Noja - Santander (28.5 km) ........................................................................................................ 20

Etap 13 :: Santander - Santillana del Mar (34.5 km) ................................................................................ 22

Etap 14 :: Santillana del Mar - Comillas (21.5 km) ................................................................................... 24

Etap 15 :: Comillas - Unquera (32.3 km) .................................................................................................... 26

Etap 16 :: Unquera - Llanes (19.5 km) ....................................................................................................... 28

Etap 17 :: Llanes - Ribadesella (27.2 km) ................................................................................................... 29

Etap 18 :: Ribadesella - Sebrayo (33 km) ................................................................................................... 31

Etap 19 :: Sebrayo - Gijon (28.6 km) .......................................................................................................... 33

Etap 20 :: Gijon - Aviles (22.2 km) .............................................................................................................. 35

Etap 21 :: Aviles - Soto de Luina (33.5 km) ................................................................................................ 37

Etap 22 :: Soto de Luina - Cadavedo (20.6 km) ......................................................................................... 39

Etap 23 :: Cadavedo - Luarca (16.4 km) .................................................................................................... 41

Etap 24 :: Luarca - La Caridad (27.9 km) .................................................................................................. 43

Etap 25 :: La Caridad - Ribadeo (21.6 km) ................................................................................................ 45

Etap 26 :: Ribadeo - Lourenza (28.5 km) ................................................................................................... 47

Etap 27 :: Lourenza - Abadin (25 km) ........................................................................................................ 49

Etap 28 :: Abadin - Vilalba refugio (18.2 km) ............................................................................................ 51

Etap 29 :: Vilalba refugio - Baamonde (22.7 km) ...................................................................................... 52

Etap 30 :: Baamonde - Sobrado dos Monxes (40 km) ............................................................................... 53

Etap 31 :: Sobrado dos Monxes - Arzua (22.4 km) .................................................................................... 56

Etap 32 :: Arzua - Monte do Gozo (31.5 km) ............................................................................................. 58

Etap 33 :: Monte do Gozo - Santiago de Compostela (4.5 km) ................................................................. 62

Podsumowanie ............................................................................................................................................... 64

Strona 1 / 64



Camino de Santiago

Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

Camino de Santiago :: Camino del Norte

Irun - Santiago de Compostela :: 818.4 km

Droga wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii. Zaczyna się w Irun, niedaleko Francji. Niektórzy mówią, że

trasa jest bardziej wymagająca. Ale na pewno wszelki trud rekompensują piękne widoki morza. Z pewnością jest to droga, którą

warto przebyć!

Przewodnik powstał dzięki ogromnej pomocy P. Macieja Ratajczaka i Ks. Darka Doburzyńskiego. Powstał on w oparciu o strony

hiszpańskie. Opis trasy i miejscowości po drodze w większości pochodzą ze strony http://www.jacobeo.net/, prawie wszystkie mapki

i profile pochodzą ze strony http://www.mundicamino.com/, informacje o schroniskach na trasie oraz część mapek pochodzi ze strony

http://caminodesantiago.consumer.es/ albowiem opis etapów nie zawsze zgadza się z mapkami z innej strony. Są również

rozbieżności co do odległości na niektórych etapach. Wynika to stąd, że są różne warianty i z tym musimy się liczyć.

Uwaga! Tłumaczenie tekstów z hiszpańskiego na polski wykonane zostało przy pomocy programu komputerowego i niektórych

zwrotów nie udało się przetłumaczyć. Prosimy podejść do tekstu z wyrozumieniem!

Ważne! W każdym mieście są Biura Informacji Turystycznej (Turismo), warto tam zajrzeć by dostać plan miasta, a także opisy

camino w poszczególnych prowincjach (tak było na Camino Frances). Również w albergue bywają mapki, profile, informacje o

schroniskach w następnych miejscowościach. Wszystkich Caminowiczów, którzy będą z tego przewodnika korzystali prosimy o

wszelkie uwagi, spostrzeżenia, opinie, tak aby przewodnik ten był coraz lepszy i wciąż aktualny!

Etap 1 :: Irun - San Sebastian / Donostia (25.2 km)

Rozpoczynamy wędrówkę na moście, idąc w linii prostej, potem skręcamy w prawo na drogę, która łączy się z szosą do San Sebastián,

która też biegnie w prawo. Po przejściu 2 km od wyjścia, zostawiamy szosę krajową i idziemy w prawo w kierunku do Hondarribia

(Fuenterrabia). Dwieście metrów dalej przy przystanku autobusowym, dokładnie przed placówką żeglarską z kawiarniami, należy iść

szosą GI-3440 (prowadzi do Pasaia San Juan) vecinal nazywaną czterech mostów. Fuenterrabia zostawiamy po prawej stronie i

idziemy naprzód, w połowie stoku, już widać metę pierwszego odcinka tej drogi, Sanktuarium Nuestra Sra. de Guadalupe.

Po przejściu trzeciego mostu opuszczamy szosę na ścieżkę gruntową w prawo, która przechodzi w cementową. Mała mozaika ścieżek

sąsiednich bardzo dobrze wycementowanych i dobrze oznakowanych, doprowadza nas do ścieżki, która stopniowo pnie się w górę

przez las i doprowadza do Sanktuarium małej brunetki Virgen.

Przed Sanktuarium biegnie trasa camino obok domu leśniczego, trochę dalej, napotykamy rozwidlenie, kontynuujemy drogą w lewo,

która przechodzi w 8 łagodnych kilometrów, wzdłuż stoku z pięknymi widokami. Jedyne dwa rozwidlenia, które napotkamy na tym
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odcinku, idziemy w prawo i prawie na końcu znajduje się źródło wyłożone muszlami.

Teraz idziemy szosą, która prowadzi na górę Jaizkibel, kontynuujemy nią wspinając się pod górę do pierwszego dużego zakrętu, skąd

odchodzi ścieżka cementowa vecinal w lewo, którą idziemy dalej. Na pierwszym skrzyżowaniu idziemy w lewo stromym zejściem, na

drugim skrzyżowaniu w prawo, za kolejnym stromym zejściem i na końcu schodami, doprowadzi nas do rybackiej miejscowości

Pasaia San Juan.

Dwieście metrów ujścia rzeki i port, dzielą Pasaia San Juan i Pasai San Pedro, pokonujemy je łodzią (opłata 0,50 Euro). Przez ciasną

ulicę osiągamy Parafię San Pedro i z tyłu wspinając się po schodach, ruszamy pnąc się w górę do cmentarza, który okrążamy by

wspiąć się do wyjścia na szosę, którą pójdziemy w prawo by dojść do Latarni morskiej la Plata (Srebra).

Z placyku, z którego jest dostęp do Latarni morskiej, odchodzi w lewo ścieżka, z pięknym widokiem na morze, równolegle do dawnego

wodociągu, doprowadzi nas do pagórka Mendiola. Począwszy od tego miejsca należy kontynuować, łagodnym wzniesieniem szeroką

drogą ziemną w prawo, która przechodzi w odcinek cementowy między małymi osadami. Później łagodnym zejściem osiągamy wejście

do parku Ulia, z którego wewnętrzna droga cementowa prowadzi do Albergue (w remoncie 04.2008), a ścieżka prawie równoległa w

prawo prowadzi do osady Iradi. Ten odcinek odpowiada dawnemu szlakowi, który łączył Ulia i zegary Ategorrieta.

Po krótkim odcinku i po kilku schodach, schodzimy do ulicy Zemoriya, i zostawiając stację benzynową po lewej stronie wychodzimy

na plażę Gros w dzielnicy Sagüés.

Możemy pójść pasażem Zurriola, przez most Kursaal, aleją Boulevard wysadzaną topolami kończąc ten piękny etap w porcie San

Sebastián

Irun

Do Fuenterrabia / Hondarribia: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 818.4 km

Albergue/refugio: 1. Irun Albergue Martidozenea; Elizatxo, 18; www.irun.org/martin; E-Mail: albergue@irun.org

Nocleg ze śniadaniem 10,8€/17,8€; Tel. 943 62 10 42; 2. Albergue pielgrzymów Irún; 40 miejsc, Ok. 400 m. od stacji kolejowej

Sieci Hiszpańskich Kolei Państwowych (RENFE) i Eusko Stacja, blisko do przystanków autobusów międzymiastowych i miejskich

Irún i 10 minut taksówką z lotniska Hondarribia. Adres: Ulica Lucas Berroa ,18 - (dzielnica Anzarán, obok ronda). Godzinny: Z

16:00 h do 22:00 h. Odpowiada: Amigos del Camino de Santiago w Irún; irunsantiago@yahoo.es; Cena: donativo

Warto zobaczyć: Początek Irún sięga epoki sprzed rzymskiej, o dużym znaczeniu w epoce rzymskiej jako ważne skrzyżowanie

traktów. Wyróżnia się kaplicę Santa Elena. Zlokalizowaną niedaleko starego miasta, jest znana także z nazwy Ama Xantalen. W niej

znajdują się resztki świątyni rzymskiej z I w. Kościół Nuestra Se&ntilde;ora del Juncal jest drugim słupem milowym remarcable.

Rozpoczęto budowę w 1508 zakończono w 1606. W czerwcu 1973 otwarto Pomnik Historyczny -Artystyczny Narodowy. Jego

fasada jest barokowa z XVII w., zachował się pewien charakter gotycki w części absydy. La Virgen del Juncal jest najstarszym

zabytkiem w Kraju Basków z XII w.

Komentarze:

2012-01-23 12:12:36 - Marta: Wcześniej wspomniana woda na tarasie widokowym przy kościele jest niezdatna do picia, juz wisi tabliczka z zakazem spozywania tej wody. W

kościele mozna poprosić o pieczątke;) Wciąz dontivo w Irun

2010-12-11 18:27:09 - Artur Kraków: Po wyjściu z Irun i dość łagodnym podejściu na punkt widokowy (przy Sanktuarium, warto zajrzeć do środka) nie zapomnij

zaopatrzyć się w wodę - kran na tarasie widokowym. Przez następne 3 godziny brak wody, aż do Pasajes. Jakieś 300 m za punktem widokowym znajdziesz rozwidlenie

oznaczone >droga dla pielgrzymów alpinistów/innych pielgrzymów<. Naprawdę nie trzeba być żadnym alpinistą, aby wybrać pierwszą opcję - droga na wprost.

Panoramiczne widoki powalą cię z nóg. Bardzo zachęcam.

2010-12-05 16:25:07 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W kościele de San Gabriel y Santa Gema - wejście z boku do kancelarii - dostaliśmy crednciale za free.

Poprosiliśmy i dostaliśmy po dwa (ksiądz umie tylko po hiszpańsku), pod koniec podróży mieliśmy zapełnione oba.

2010-10-11 18:51:07 - Ania: W kościele niedaleko schroniska (po drugiej stronie głównej ulicy) codziennie jest msza o 19.00 z błogosławieństwem dla pielgrzymów, a w

niedziele msza jest o 9.30. Można też - wychodząc ze schroniska i dochodząc do głównej ulicy - pójść nią w lewo, przejść przez centrum Irun (minąć stację Eusko Tren,

główny plac itd.) i na końcu zejść uliczką w lewo w dół do innego kościoła - tam msza jest w niedziele o 9.00 (w dwóch językach - baskijskim i hiszpańskim).

2010-09-02 14:11:48 - Ziemek Socha: Wciąż donativo, hospitalierzy z Barcelony, opatrują pierwsze odciski (jak ktoś idzie z Biarritz może już tu je mieć!;) Paszport i muszla

pielgrzyma za donativo także. Warto tu zostawić swój nadbagaż!;)

2008-08-11 15:56:49 - Od Macieja: Irun - albergue -donativo, położone w centrum, 20min na piechotę z lotniska San Sebastian, śniadanie, kuchnia wyposażona, koce, łóżka

piętrowe, miłe hospitalery. Polecam

Fuenterrabia / Hondarribia

Do Pasaia de San Juan: 15.8 km | Do Santiago de Compostela: 816.2 km

Albergue/refugio: Hondarribia Albergue Juan Sebastian el Cano. Adres: Higer Bidea, 7; Otwarte cały rok; Tel.+34 943 64 15 50;

Nocleg ze śniadaniem 10€/13€

Warto zobaczyć: Starożytne miasto wojskowe graniczne, dziś jest ważnym miejscem turystycznym. Idąc wg wytyczonego

oficjalnie Camino prawie nie wchodzimy do tej miejscowości, a szkoda. Poleca się spacer po dzielnicy Marina. Wyróżnia się swoim

starym miastem. To Pomnik Historyczno -Artystyczny, teren otoczony murem zachowuje w swoim wnętrzu duże i wspaniałe

bogactwo. Wyróżnia się surowy Zamek Carlosa V, dziś Hotel, usytuowany w najwyższym punkcie Fuenterrabía. Zamek San Telmo,

z XVI wieku, jest także interesujący, chociaż obecnie jest w rękach prywatnych. Jako słup milowy jacobeo wyróżnia się kaplicę

Santiagotxo, z początków Camino, której pochodzenie uważa się za wiek XII - szczyt pielgrzymek, chociaż obecna budowla jest z

wieku XX. Kaplica Guadalupe datowana na XVI wiek. Legenda mówi, że dwaj młodzieńcy zobaczyli na krzewie tajemnicze

światło. Gdy zbliżyli się znaleźli obraz dziewicy. Pierwsza kaplica datowana na koniec XV. Grabieże i pożary a nawet dołączenie do

szańca zrobiły swoje co widać obecnie. Na pewno pod placem jest jakieś źródło, któremu przypisuje się właściwości lecznicze

przeciw chorobom skórnym. Widok na zatokę Txingudi przy ładnej pogodzie jest wspaniały.

Komentarze:

Pasaia de San Juan

Do Pasaia de San Pedro: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 800.4 km

Komentarze:
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2010-12-11 18:38:39 - Artur Kraków: Nowe albergue Santa Ana przy zejściu schodami do rzeki. 14 miejsc, donativo, czynne 1.04 do 30.09.

Pasaia de San Pedro

Do San Sebastian / Donostia: 7 km | Do Santiago de Compostela: 800.2 km

Komentarze:

San Sebastian / Donostia

Do Igledo: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 793.2 km

Albergue/refugio: 1. Albergue Ulia Mendi - aktualnie remont ! Zarząd miejski: San Sebastián/Donostia: Jest

najpiękniejszym schroniskiem, jakie spotykamy na całym el Camino de Santiago, w Parku Ulia Donostia (San Sebastian),

kiedy rozpoczyna sie schodzenie z Góry o tej samej nazwie. Znakomite widoki panoramiczne na miasto, zatokę i na morze

Kantabryjskie. Uwaga: Koniecznie rezerwować miejsce! Adres: Park Ulia (San Sebastian) Otwarte cały rok. Tel-(+34)

943-310268 i 943-311293, cena: 10€ ze śniadaniem, Miejsc: 60 łóżek piętrowych; 2. Albergue pielgrzymów San Sebastián

- nareszcie San Sebastián ma Albergue choć tymczasowo na lato 2007. Otwarte od 16:00 do 22:00 od 12 lipca do 30

sierpnia. Adres: C/ Escolta Real s/n&deg; en Ikastola Jakintza; 3. Albergue Młodzieżowe ONDARRETA La Sirena (Syrena) -

Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Kraju Basków osiągnęło, że, w Albergue La Sirena, mogą spać pielgrzymi za okazaniem

credencialu. Uwaga bowiem Albergue jest prawie przy wyjściu z San Sebastian 200 m od plaży Ondarreta. Dysponuje z 96

miejscami (2x3, 4x4, - cena 19,80€; 2x6, 2x8, 1x10 and 2x18 – cena 18,05€) Ceny ze śniadaniem latem dla osób powyżej 26 lat.

Młodsi około 1,5 euro mniej. Obowiązek rezerwować z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem, Adres: Carretera de Igueldo 25.

Czynne: Cały dzień; Telefon: (+34) 943 310 268 Email: ondarreta@donostia.org; www.donostialbergues.org

Warto zobaczyć: Już na pierwszym etapie spotykamy się z jednym najpiękniejszych miast całego Camino (stąd jego druga nazwa

piękna Easo). Wzniesione wokół zatoki la Concha (Muszli), obowiązkowy spacer między Pałacem Miramar i ogrodami

Alderdi-Eder. Wyróżnia się tu ratusz miejski miasta, zabytkowe kasyno, zbudowane w jednym z krańców ogrodów kwiatowych.

Spacer po Boulevard prowadzi nas do nowoczesnego centrum Kursaal. Na koniec, w starej części odwiedzimy bazylikę Santa

María, z XVIII wieku, muzeum San Telmo, Aquarium (oceanarium), wszystko u stóp góry Urgul, potem pójdziemy na drobne

zakąski, ponieważ są miejscową specjalnością kuchni.

Ważnym słupem milowym jacobeo jest parafia Santiago Apóstol, umiejscowiona w dzielnicy Amara. Znajduje sie na wzgórzu Santo

Bartolomé, przez, które pielgrzymi przechodzili od wieków. Wędrowcy, po przejściu przez rzekę Urumea, okrążali wzgórze by

dojść potem do dzielnicy znanej dziś jako “el Antiguo”. Kościół jest obiektem z końca XIX w., w którym znajduje się rzeźba

Santiago Apósto (Jakuba Apostoła), która znajdowała się w osadzie zlokalizowanej w tym samym rejonie, w której opiekowano się

pielgrzymami już średniowieczu.

Muzeum San Telmo. Plaza I Zuloaga. Wejście bezpłatne. Nieczynne w poniedziałki.

.Aquarium. Tel: 943 440 099. Mieści się w porcie. Bilet wstępu między 6 i 8 euro.

Muzeum Diecezjalne. Tel: 943 472 362. Sagrada Familia. Bilet wstępu: 2 euro. Zamknięte w niedzielę i poniedziałek.

Komentarze:

2010-12-11 18:23:34 - Artur Kraków: San Sebastian: W okresie wakacji letnich czynne schronisko w szkole przy ulicy Escolta Real 12 - obszerne, warunki bardzo dobre,

donativo, blisko plaży, 50 miejsc. Prywatne Sirena i Ulia oba bardzo drogie, dla dorosłych w 2010 - 17 euro. Przechodząc przez park Ulia, mijasz siedzibę sekty \"Twelve

Tribes\" (kuszące ławeczki przy drodze, chleb z własnego wypieku), pamiętaj że płacąc im za nocleg wspierasz działanie tej sekty i ich \"superapostoła\" z USA

(google:Yoneq) - odradzam.

2010-12-05 15:03:17 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Albergue pielgrzymów San Sebastián - donativo, prysznic

2010-10-11 19:01:19 - Ania: Schronisko Ulia Mendi jest całkowicie nowe i przynajmniej w połowie września przyjęli nas bez żadnej rezerwacji. Rzewiście położone jest

niesamowicie z piękną panoramą miasta. Niestety było najdroższe na całym del Norte. Za to mieliśmy własny pokój z łazienką (dla 3 osób). W cenie było też śniadanie,

darmowy internet. Niestety w okolicy nie ma gdzie kupić czegoś do jedzenia. Jest tylko automat z kawą. A do miasta jest ładny kawałek drogi, więc warto wcześniej się

zaopatrzyć w coś do jedzenia na wieczór. Nocleg ze śniadaniem kosztuje w sezonie 20 EUR, a poza sezonem 17 EUR. My byliśmy teoretycznie poza sezonem (połowa

września), ale akurat odbywał się festiwal filmowy w San Sebastian i niestety policzyli nam nocleg jak w sezonie. Dopiero następnego dnia pewien Niemiec opowiedział nam

o możliwości noclegu za donativo w domu jakiejś grupy religijnej, który znajduje się też w parku Ulia Mendi powyżej schroniska. Niestety ten dom nie figuruje w rozpisce

schronisk na camino, dlatego wielu ludzi o nim nie wie.

2010-09-02 14:14:33 - Ziemek Socha: Po przepłynięciu Pasai i skręceniu w prawo wejdzie się na górę Ulia, gdzie jest opcja noclegu w mongolskiej jurcie w domu grupy

religijnej o nazwie Dwanaście Plemion. 

2010-06-22 23:26:11 - Raskolnikow: Nie idźcie do Ulia Mendi jeśli nie rezerwowaliście w domu. Okazuje się, że powiedzieli jednego 15 osobom, że nie mają miejsca, po

czym gość z Niemiec, który rezerwował nocleg wcześniej spał sam w całym schronisku!! Mają jakąś umowę i wszystkich odsyłają do La Sirena (17 euro ze śniadaniem)

2009-08-02 17:37:14 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): San Sebastian - aktualne dane, lipiec 2009: schronisko w parku Ulia Mendi już jest czynne (po pożarze i

remoncie). Podobno bardzo komfortowe. Opisane schronisko letnie było prowizoryczne i aktualnie nie działa. Jest tam tylko biuro Towarzystwa Sw. Jakuba. Schronisko

młodzieżowe La Sirena otwarte, bez problemu dostałem łóżko o godz. 19-ej. Oni zostawiają codziennie jeden pokój tylko dla pielgrzymów.

2008-08-12 13:30:37 - Od Łukasza: Drugiego dnia robiłem odcinek San SebastianZarautz i na tej trasie jest schronisko w San Martin (10E, nie wiem jak w środku, bo cena

mnie zniechęciła). Potem przed samym Zarautz, na górce, jest Gran Camping (oznakowany caminowskimi muszelkami), gdzie jest jedno specjalne pomieszczenie dla

pielgrzymów. 5E, łazienki, pomieszczenie do prania, bar i sklep campingowy.

2008-08-11 15:57:43 - Od Macieja: San Sebastian - schronisko młodzieżowe - La Sirena - 16,40 euro ze śniadaniem, położone z dala od centrum, 50m od trasy camino przy

wyjściu z San Sebastian 500m od plaży Ondarreta - prowadzą do schroniska znaki niebieskie, śniadanie o 8-mej ale można zjeść trochę wcześniej, kuchnia wyposażona,

Internet, koce, łóżka piętrowe, pokoje otwierane o 15-tej

Etap 2 :: San Sebastian / Donostia - Zarautz (19.3 km)
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Początek etapu to wytrwałe wznoszenie się od plaży Ondarreta (w przeszłości Concha- Muszla) i albergue La Sirena na górę Igeldo.

Mamy dwie opcje by przejść tę górę (km 3,5) na wysokości Hotelu Leku Eder: oznakowana jako “droga bis” kolorem żółtym

umieszczonym pośrodku i przejście drugorzędną szosą, albo drogą oznaczoną jako tako, posuwając się szlakami i ścieżkami do

połączenia się z poprzednią opcją w gospodzie Orio (km 12). W drugim wariancie napotykamy na fontanny-studnie, które postawił

dla państwa dyspozycji Jose Mari. Stąd, schodzi się szosą (oznaczone są także jakieś ścieżki na skróty), przekracza się tunelem drogę

szybkiego ruchu A-8 by iść w ostro górę i dojść do kaplicy i dawnego szpitala dla pielgrzymów San Martín Tours, patrona

wędrowców i pielgrzymów. Stąd, wkrótce zobaczymy dom Róży, która przyjmuje pielgrzymów przychodzących do albergue w Orio, po

lewej stronie. Idziemy naprzód i rozpoczynamy strome zejście do miasteczka Orio (16,3). Po przekroczeniu rzeki Oria, kierujemy się

na kemping Txurruka wyasfaltowaną w 2005r. szosą, Od kempingu, idziemy w górę do kempingu Zaratuz i już, przy zejściu, kierujemy

się do tej turystycznej miejscowości (22,9 km). Albergue jest przy końcu miasta, koło kościoła Santa María Real.

Igledo

Do Orio: 10.2 km | Do Santiago de Compostela: 790.9 km

Komentarze:

Orio

Do Zarautz: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 780.7 km

Albergue/refugio: Albergue pielgrzymów San Martin; Rosa Miejsc: 20; cena: 10 euro, 3 śniadanie, 10 kolacja; do 21.30; Niedaleko

po przejściu kaplicy San Martín de Tours, prawie na wysokości cmentarza, 5 minut przed wejściem do Orio. Pralka automatyczna,

dwa prysznice z masażem wodnym. Nie ma kuchni, lecz hospitalera, Rosa, oddana Camino, poleca kolacje i śniadanie, niedrogo,

zważywszy na odległość do centrum Orio.

Warto zobaczyć: Należy wyróżnić w tym mieście małą starówkę i callejeable. Wyróżnia się kościół parafialny San Nicolás de Bari,

którego początek budowy przypada na wiek XIII, część kształtu ma zarys obronny. Fiesta San Pedro 28.06-1.07.

Więcej na http://www.oriora.com

Komentarze:

2010-09-02 14:19:02 - Ziemek Socha: W tym albergue można spotkać wytrwalszych pielgrzymów, którzy kończą tu swój pierwszy dzień, idąc z Irun. Drożej niż przeciętnie,

ale jest to w pewien sposób miejsce dość urokliwe: Rosa, krajobraz, ludzie, rozmowy do 1 w nocy w kuchni...

2009-08-02 17:42:00 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Orio: Schronisko u Rosy bardzo sympatyczne. Kolacja 8 euro ale nieobowiązkowa. Super atmosfera jak w

rodzinie. Rosa ma talent aktorski i opowiada ze swadą. Niestety ja nie zrozumiałem - muszę się nauczyć hiszpańskiego.

2008-08-11 16:09:48 - Od Macieja: Orio - albergue prywatne - 10 euro?, otwarte od 12-tej, teren ogrodzony, przechodziłem obok więc są to tylko wrażenia!

Zarautz

Do Getaria: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 773.9 km

Albergue/refugio: Albergue Igerain; Prywatne; 20 miejsc; czynne cały rok; Śliczny zajazd usytuowany przy szosie Meagas. Tylko

dla posiadaczy legitymacji IYHF. Uwaga Albergue jest prawie przy wyjściu z miejscowości. Jest więc godne polecenia zadzwonić z

jednodniowym wyprzedzeniem, przede wszystkim latem, albowiem zazwyczaj jest zapełnione. W przypadku nie posiadania
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legitymacji, poleca się etapy San Sebastián - Orio i Orio - Deba. Adres: San Ignacio, 25; Cena: 13€ dla młodszych 30 lat, 18€ dla

starszych; 139 miejsc; Telefon: (+34) 943 132 910; Email: juv.zarautz@gazteria.gipuzkoa.net

Warto zobaczyć: Miasto o dużym ruchu turystycznym latem. Ma kilka interesujących pałaców których podobne fasady zobaczymy

po drodze. La Torre-Luzea jest wspaniałym przykładem architektury baskijskiej. Zbudowany w XV w., wyznaczył starą część

miasta. Na zachód od miejscowości, wyróżnia się kościół Santa María la Real, z XVII w. z barokowym retabulum, obrazem

gotyckim i grobem pielgrzyma. Posiada ponadto budowlę-wieżę adosada, która zastępuje dzwonnicę. Możemy odwiedzić Muzeum

Sztuki i Historii Zarautz. Cena: 1,20 euro. Zamknięte w poniedziałki.

Komentarze:

2010-12-11 19:26:50 - Artur Kraków: Nowe schronisko municypalne Ebro Etxea, otwarte lipiec-sierpień (niepotwierdzona informacja że do połowy września - być może

tylko w Roku Jakubowym 2010). 40 miejsc w dwóch salach, otwarte od godz.16. Donativo. Przy wejściu do Zarautz niedaleko plaży, ul. Zumalacarregui 16.

Etap 3 :: Zarautz - Deba (21.3 km)

Oznakowanie etapu jacobea wyprowadzi nas na szosę GI-2633 o małym natężeniu ruchu i na drogi przyległe do brzegu. Między

Zarautz i Getaria idziemy drogą dla pieszych równoległą do szosy. Przed 2003r. szlak wiódł inną droga, lewą stroną kościoła Santa

María la Real, lecz został przełożony i teraz nie jest już oznakowany można nim iść w kier. Getaria ostro w górę po prawej stronie

kaplica Santa Barbara, lekko w lewo dalej starą drogą skąd widać miasteczko Getaria. Po 1000m restauracja Campaja, przed

Restauracją dwie drogi w lewo – idziemy pierwszą lekko pod górę w kierunku Aksizu. Szosą, około trzech kilometrów, bez pobocza

dla pieszych ale prace są zaawansowane i przewiduje się, że zakończą się do końca 2007r, jest przyjemnym spacerem brzegiem

Oceanu do miasteczka Juan Sebastián Elcano. Od Getaria (km 4), wyjdziemy na trakt o dużym nachyleniu, który na pewnym odcinku

pokrywa się z średniowiecznym traktem pétrea. Zejdziemy do szosy GI-3392, która nas doprowadzi do Askizu (km 7,5), stąd camino

prowadzi dalej do miasteczka Zumaya (km 10). Wychodzimy z tej miejscowości przez starą część, przez cmentarz, i kontynuujemy

ścieżkami pomiędzy pastwiskami i domostwami, które prowadzą nas do niebezpiecznej szosy N-634 (km 16,5), z którą odtąd będziemy

się często spotykać aż do Santiago de Compostela. Między rokiem 2004 i 2005 oznakowano drogi alternatywne tych czterech

kilometrów by ją ominąć poprawiając znacznie bezpieczeństwo. Do skrzyżowania drogi krajowej z szosą GI-3210, trasa wznosi się do

Itziar (km 21,5). Stąd, strome zejście przez dzielnicę Agerretxe do Deba (km 25,5). Przed pójściem do albergue trzeba wstąpić do

biura turystycznego, w którym są klucze do albergue i gdzie wskażą zakwaterowanie alternatywne na wypadek gdyby albergue było

przepełnione.

Getaria

Mieszk.: 2500 | Do Askizu: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 769.7 km

Warto zobaczyć: Rodzinne miasto Juan Sebastián Elcano żeglarza, który opłynął świat z ekspedycją Magallana. Wyróżnia się

kaplica San Martín de Tours, z obrazem Świętego w stylu plateresco, opiekuna wędrowców i pielgrzymów. Także jest
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rese&ntilde;able kościół parafialny San Salvador (Świętego Zbawiciela), budynek gotycki z wieku XV, jeden z najstarszych

kościołów Kraj Basków. Port osłania mała wyspa El Ratón (mysz)

Więcej na http://www.getaria.net

Komentarze:

Askizu

Do Zumaia: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 767.5 km

Albergue/refugio: Albergue młodzieżowe Askizu; www.zarautz.com/askizu/ ; czynne cały rok; Przyjmuje pielgrzymów tylko latem

i trzeba zadzwonić wcześniej ponieważ prawie zawsze wypełnione grupami szkolnymi. Nie jest godne polecenia. Na placu

naprzeciw kościoła, dobrze wyposażone; Cena: 12€; Miejsc: 30; Telefon: (+34) 943 833 641; Margarita Aramburu

Komentarze:

2010-12-13 15:51:10 - Artur Kraków: We wrześniu 2010 - zamknięte, choć wisiał cennik na szybie - nocleg o ile pamiętam 15 euro. Nie polecałbym planować tego

schroniska jako zakończenie etapu - do Zumaia już tylko 3 kilometry i cały czas z górki! W Askizu przy kościele kran z wodą pitną.

2008-08-11 16:12:44 - Od Macieja: Askizu - schronisko młodzieżowe, było zamknięte i ani żywego ducha. Nocowałem w hostalu obok za 15 euro! Wg personelu hostalu

schronisko jest otwarte gdy są grupy młodzieży. Nie polecam tego miejsca na metę etapu. W Zumaia jest albergue, prowadzą strzałki!

Zumaia

Mieszk.: 8700 | Do Elorriaga: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 764.4 km

Warto zobaczyć: Muzeum, studio Zuloaga i kaplica Santiago tworzą kompleks wyjątkowy, przy wejściu do miejscowości. W

kaplicy wyróżnia się krużganek romański. Zaleca się zobaczyć kościół San Pedro (w. XIII - XVII), z drogocennym retabulum Juan

Antxieta.

Jeśli postanowimy zostać w Zumaia, będziemy mogli pójść zwiedzić kaplicę San Telmo, z pięknym widokiem ze skały nadmorskiej.

Pierwsza wzmianka historyczna o kaplicy jest z 1540, chociaż budowla nie wskazuje na styl z tego okresu.

Muzeum Zuloaga (malarstwa Zurbarán, Greco i Goya).

Więcej na http://www.zumaia.net

Komentarze:

2011-09-27 20:36:57 - Haga: Też polecam albergue w klasztorze San Jose w Zumaia. Niewielkie pokoje z pojedynczymi łóżlkami. Drewniane podlogi w pokojach i na

korytarzu. Klasztorna cisza i półmrok:) Ogród, gdzie można odpocząć. Do dyspozycji chcących gotować jedynie mikrofalówka. Życzliwa hospitalera pożyczyła nam naczyń ze

swojej kuchni:) Blisko ciekawa plaża z wysokim, skalistym brzegiem.Jedno z najpiękniejszych schronisk na całym norte:)

2010-12-11 19:53:53 - Artur Kraków: Zumaia lipiec-sierpień: czynne absolutnie niepowtarzalne albergue w Konwencie św. Józefa. 40 miejsc, 8 euro. od 15 czerwca do 1

lipca nocleg możliwy po wcześniejszym potwierdzeniu pod telefonem 679 419 283. Więcej na stronie http://www.komentua.blogspot.com - bardzo polecam to albergue,

niesamowita atmosfera! Poza sezonem jesteśmy skazani na prywatne albergue Villa Luz nad kanałem, ul. Julio Beobide 3, 20 miejsc, 10 euro, warunki przyzwoite, ale

jedzenie poniżej krytyki - serdecznie odradzam zamawianie kolacji za 8 euro (czyżby to było gazpachio?). Jest jeszcze ponoć drugie prywatne albergue, Santa Clara, drogie,

18 euro - nic mi o nim nie wiadomo, tam nie nocowałem.

2010-09-02 14:22:43 - Ziemek Socha: Jest tu też prywatne albergue nad samym kanałem. 10e oraz możliwość skorzystania z płatnych posiłków, pralki i internetu.

Hospitaliera poczęstowała nas gazpacho własnej roboty;)

2010-06-22 23:28:04 - Raskolnikow: W maju 2010 zamknięte na 4 spusty i nikt nie wie co jest grane... trzeba iść do Santa Klara, czego nie polecam.

2009-08-02 17:45:47 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Zumaia: schronisko w byłym klasztorze San Jose de Zumaia w centrum. Genialna atmosfera. Spanie w celach

klasztornych. Prowadzone w ajencji prywatnej, nocleg kosztuje 8 euro.

Elorriaga

Do Itziar: 5.2 km | Do Santiago de Compostela: 760.8 km

Komentarze:

2010-12-11 20:20:07 - Artur Kraków: Hospitalero w Zumaia proponował alternatywną drogę Camino z Zumaia do Deba: Pierwsze kilka kilometrów podążamy za żółtymi

strzałkami Camino, które pokrywają się ze znakowanym biało-czerwonym szlakiem. Po około godzinie drogi, tuż przed Elorriaga żółte strzałki kierują się w lewo, a my

kontynuujemy biało-czerwonym w prawo, dochodząc do samego morza (fantastyczne pejzaże skał rzeźbionych wiekami przez fale). Kontynuujemy biało-czerwonym szlakiem,

aż do miejsca gdzie na nowo pojawią się żółte strzałki. Byłem ogromnie zadowolony z wyboru tej przepięknej widokowo trasy.

Itziar

Do Deba: 3 km | Do Santiago de Compostela: 755.6 km

Albergue/refugio: Od 2006 schronisko na Mardari, 10 (Itziar). Tel: 605 762 999)

Komentarze:

Deba

Do Aparain: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 752.6 km

Albergue/refugio: 1. Albergue pielgrzymów Deba; Alameda Calbeton, z/g;Tel.: 943 19 24 52; Znajduje się w centrum miasteczka i

przy plaży. Dysponuje kompletną łazienką i miejscami dla rowerów, nie ma kuchnia. Klucze w Biurze Informacji i jeśli jest

zamknięte w Policji Municypalnej. Pieczątki (sellos) w credencialu w Biurze Informacji i w samym albergue. W miesiącach lipiec i

sierpień wzmacnia się pobliskim gazteleku, o pojemności 22 miejsc; Godziny: Otwarte cały rok; Cena: donativo; 6 miejsc na

łóżkach piętrowych i 2 na materacach (30 latem); 2. Albergue Lastur; 27 miejsc, cena 12€ śniadaniem kolacją; czynne cały rok; 3.

Albergue Naparrenekua; Plaza San Nicolás de Lastur; Deba; 71 miejsc, 15€ ze śniadaniem Tel. 9431-99-090; Usytuowane około 5

km od trasy camino i od Deba, założone jest z inicjatywy municypalnej chociaż prowadzony przez osobę prywatną i przeznaczone

dla grup szkolnych i innego typu turystów, ale także przyjmuje pielgrzymów w cenie 15€. Udziela schronienia pielgrzymom,

których zabiera z Deba i zawozi samochodem do zajazdu, a następnego dnia odwozi do Deba.

Warto zobaczyć: Kościół Santa María Real, wielkich rozmiarów jak na tak małą miejscowość, zbudowany między wiekiem XIV i

XVI. Wyróżnia się swoją wielobarwną fasadą i gotyckim krużgankiem.

Więcej na http://www.deba.net

Komentarze:

2010-10-11 19:15:15 - Ania: Pewnie zależy to od miesiąca i może pory przybycia... My poszliśmy najpierw do szkoły (która jest na trasie camino i do której prowadzą żółte

strzałki) i był tam już hospitalero, który wziął od nas po 5 euro i przydzielił nam łóżka. Było to w drugiej połowie września, ok. 15.00. Wejście do szkoły jest z boku (uliczką

do góry i w prawo po schodkach). Następnie trzeba przejść korytarzem do głównych schodów w środku budynku i zejść po nich pół piętra w dół. Tam siedział hospitalero ;).

Po południu poszliśmy na miasto i jak się okazało, informacja turystyczna była zamknięta, więc całe szczęście, że nie poszliśmy tam najpierw. Po zjechaniu windą sprzed
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szkoły na dół do centrum - po lewej stronie od windy znajduje się market Eroski, gdzie można zaopatrzyć się w produkty na kolację (spożytą przez nas później właśnie na

dachu szkoły ;).

2010-09-02 14:25:43 - Ziemek Socha: Nie idźcie za strzałkami do albergue (szkoły) - szkoda kroków;) Najpierw Oficina de Tourismo a potem albergue, jak wam przydzielą

numer łóżka lub podłogę w biurze. Polecam dach jako miejsce wypoczynku;)

2010-06-22 23:30:35 - Raskolnikow: Schronisko w Deba zmieniło miejsce. Jest teraz w dawnej szkole, jadąc windą na najwyższym piętrze. Zarejestrować się trzeba w

informacji turystycznej, płacimy 5 euro i dostajemy klucz. Plusem jest to, że dla wszystkich starczy miejsca. Z tego co naliczyłem to wejdzie tam ok 80 - 100 osób.

2009-08-02 17:50:11 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Deba: jak w schronisku zabraknie miejsc albo - tak jak ja - jeżeli chce się zostać w Deba drugą noc, można

przenocować w odległym o 12 km schronisku młodzieżowym w Lastur. Pięknie położone w górskiej dolinie. Cena 15 euro, ale w tym jest transfer samochodem z i do Deba

oraz skromne śniadanie. Załatwić można wszystko przez Informację Turystyczną w centrum albo tel. 943199090

2008-08-11 16:13:21 - Od Macieja: Deba - albergue -donativo, klucze w Informacji Turystycznej, każdy dostaje swój!, 2 pomieszczenia - jedno dla 8 osób, drugie trochę

większe, łóżka piętrowe, brak kuchni, koce. Polecam! Menu w barze 9euro.

Etap 4 :: Deba - Marquina-Xemein (22.1 km)

Po opuszczenia Deba zostawiamy morze by przemierzyć górzystą Arnoate, znajdującą się między Guipúzcoa i Vizcaya i praktycznie

nie będziemy oglądać morza do Bilbao. Najpierw po przejściu rzeki idziemy pod górę dosyć stromo wśród obfitej roślinności, do

kaplicy El Calvario (Drogi krzyżowej) (km 3,5). Stąd, prosto szosą lecz zaraz schodzimy na ścieżki i dróżki które omijają szosę

GI-3562, wchodzimy do Olatz (km 7). Kontynuujemy szosą do wzniesienia, które stanowi granicę między prowincjami. Droga

prowadzi nas w lewo ścieżką, która także jest oznaczona jako szlak GR-121. (km 11) (kolarze szosą do Larruskain i stąd do Markina,

tak niegdyś był oznaczony szlak). Rozpoczyna się długie zejście po ścieżce między osadami i pastwiskami (trzeba zwrócić uwagę na

oznakowanie) stromo w dół, aż do Markina (km 21,5).

Aparain

Do Olatz: 5.4 km | Do Santiago de Compostela: 750.8 km

Komentarze:

Olatz

Mieszk.: 30 | Do Armoate: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 745.4 km

Warto zobaczyć: W tej wsi, możemy podziwiać kaplicę San Isidro Labrador. Zbudowana w końcu XVIII wieku, pierwotnie była

poświęcony San Francisco Javier, lecz wskutek ciągłej złej pogody podczas uroczystości tego patrona 3 grudnia, zmienili patrona na

obecnego patrona.

Komentarze:

Armoate

Do Marquina-Xemein: 13 km | Do Santiago de Compostela: 743.5 km

Komentarze:
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Marquina-Xemein

Mieszk.: 4900 | Do Iruzubieta: 3 km | Do Santiago de Compostela: 730.5 km

Albergue/refugio: W 2007 roku zainaugurowało albergue, które odciąża zakonników w Cenarruza. Od 15 czerwca, z tyłu klasztoru

los Padres Carmelitas, obok Ratusza i kościoła Carmen. Godzinny: Otwarte od 15-16; Miejsc: 28

Warto zobaczyć: Nic tylko wejść do Markina gdzie zobaczymy kościół gotycki XVI wieku Santa María Xemein. Jest jednym z

obiektów religijnych ważnych dla mieszkańców Kraj Basków. Tutaj, przychodząc szlakiem Camino i skręcając w prawo,

kontynuujemy równoległe do rzeki by dojść do ciekawej sześciokątnej kaplicy San Miguel Arretxinaga, z XVIII wieku, której

wnętrze zaskakuje gościa swoimi trzema ogromnymi naturalnymi skałami, które zajmują prawie cały obręb, pod którymi jest ołtarz.

Kaplica San Miguel Arretxinaga jest otoczona sklepami i warsztatami, które powodują jeszcze większy kontrast z urokiem, który

rodzi po wejściu do niej i gdy zobaczymy ołtarz. Trzy duże głazy, które trzymają się z sobą tworzą kapliczkę, która przedstawia kult

do San Miguel i na której postawiono kaplicę, prawie trzy wieki temu.

Więcej na http://www.learjai.com

Komentarze:

2011-09-27 20:43:51 - Haga: Według moich informacji:miejsc 30. Faktycznie donativo. Warunki sanitarne dobre, sypialnie ciasne.Trafiliśmy akurat na dość nieprzyjemną

hospitalerę. Nie wystarczyło nam miejsc i nie pozwoliła spać w sali na karimatach 2 osobom. Za to od razu skłoniła do wyboru albergue prywatnego za 12 euro, gdzie

niestety warunki były gorsze niż w municipiale.

2010-12-11 20:27:36 - Artur Kraków: Albergue czynne do końca września.

2010-10-11 19:22:05 - Ania: Miły hospitalero częstuje cukierkami ;) Brak pralki, ale można odwirować mokre rzeczy. Namiastka kuchni - tylko parę talerzy i sztućców.

Donativo.

2010-06-22 23:31:31 - Raskolnikow: Otwarte od 16 maja, a nie od 15 czerwca.

2008-08-11 16:13:59 - Od Macieja: Marquina (Markina) - albergue -donativo, otwierane o 15-tej ale hospitalero otworzył o 2 godz. wcześniej widząc koczującego

pielgrzyma na trawniku naprzeciwko! Koce, brak w kuchni, łóżka piętrowe, zadbane i czyste. Polecam! Menu w barze PATIS 9euro.

Etap 5 :: Marquina-Xemein - Gernika-lumo (24.8 km)

Stąd, idziemy prosto szosą BI-633 do odgałęzienia camino w prawo, które zaprowadzi nas do Iruzubierta. Z tej miejscowości

pójdziemy, także ścieżką, pomimo że jest szosa z drugiej strony rzeki, do Bolívar. W końcu, wyjdziemy z tej miejscowości traktem

średniowiecznym, który opuści nas przy klasztorze Cenarruza.

Z klasztoru, za strefą ogrodową, pojawia się droga, która wprowadzi nas do lasu. Przez las idziemy pod górę do szczytu Gontzegarai i

dochodzimy do szosy, która prowadzi do Gerikaitz. Odtąd, zawsze dróżką lub ścieżką, posuwamy się do Munitibar (km 6) (kolarze

mogą pojechać od Cenarruza i Gernika BI-2224). Po wyjścia z Munitibar wybieramy ścieżkę w lewo w kierunku Aldaka, która

prowadzi do kaplicy Santiago. Zejście pozostawia szosę i prowadzi szlakiem, na którym może być trudne przejście przez strumień.

Zbliżymy się do szosy BI-2224, którą idziemy dalej, a następnie szlakiem w kierunku Arratzu (km 13,5). Stąd wejdziemy na stromą

ścieżkę, która omija Marmiz i drogą BI-3224 (możemy kontynuować aż do Gernika).
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Iruzubieta

Do Bolibar: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 727.5 km

Komentarze:

Bolibar

Do Cenarruza: 2 km | Do Santiago de Compostela: 726.3 km

Warto zobaczyć: Zarząd miejski niezależny od Markina od 2004. Osada Errementarikua, związana z przodkami Bolivara, jest

Muzeum Simón Bolívar. We współpracy z Wenezuelą, w połowie minionego wieku zbudowano szkołę. Popiersie Bolivara przed

szkołą.

Muzeum Simón Bolívar. Tel: 946 164 114. Wejście bezpłatne.

Komentarze:

Cenarruza

Do Gerikaitz-Munitibar: 0.3 km | Do Santiago de Compostela: 724.3 km

Albergue/refugio: 1. Albergue Ziortza Beitia - jest albergue typu turystycznego wiejskiego. Dwieście metrów przed klasztorem.

Jest dobrym miejscem, które oferuje wszystkie usługi. Miejsc: 25/36? W 6 pokojach(są dwójki z łazienką) Telefon: (+34) 946 165

259; 2. Albergue dla pielgrzymów Klasztoru Cenarruza ; 8 miejsc; 11.00-20.00. Zakonnicy Kolegiaty przyjmują w miarę swoich

możliwości pielgrzymów. Klasztor jest oddalony od barów, sklepów czy restauracji. Udzielanie gościny nie daje możliwości

korzystania z kuchni, aczkolwiek zakonnicy, jako cystersi, starają się zaoferować posiłek dla goszczonych pielgrzymów. Jest to ten

sam typ przyjęcia, jaki realizowały szpitale dla pielgrzymów w Średniowieczu. Musimy pamiętać, że przyjęcie jest wyłącznie, dla

pielgrzymów i że zakonnicy nie nastarczają w obliczu wzrostu liczby pielgrzymów. Turyści muszą zatrzymywać w pensjonatach

Markina. Cena: wg uznania

Warto zobaczyć: Świątynia gotycka z początków XVI, chociaż są też pozostałości, które pochodzą z XI w. Kościół zmieniono w

Kolegiatę w XV w. W środku wyróżnia sie kaplica de las Angustias, w której przedstawiony spotkanie opata z pielgrzymem do

Santiago. Świątynię uzupełnia renesansowy krużganek. Konstrukcja w tym pięknym miejscu wynika, według legendy, z wskazania

orła, stąd wzięła się czaszka w kaplicy Santa Lucía de Garai w Gerrikaitz z końca pierwszego tysiąclecia, którą upuścił na tym

wzgórzu. W 1994 Kolegiata zmieniła się w klasztor, zakonu cystersów.

Komentarze:

2011-09-27 20:48:25 - Haga: Wychodząc rano z Markiny byliśmy na 8.00 w klasztorze. Zdążyliśmy na mszę św połączoną z jutrznią.Piękne przeżycie- modlitwa z cystersami

w starym klasztorze!Braciszek na prośbę pielgrzymów przybija po mszy pieczątki.

2010-10-11 19:25:04 - Ania: W prywatnym albergue przed klasztorem nocleg kosztuje 15 euro. Jest tam bar i restauracja, możliwość wykupienia śniadania i kolacji.

2010-06-22 23:33:11 - Raskolnikow: Wspaniała atmosfera w klasztornym refugio. Przesympatyczny Don Gregorio opiekujący się pielgrzymami. Polecam kupić do kolacji

zakonne wino, kosztuje ledwie 2 euro, a jedno z lepszych na drodze :)

Gerikaitz-Munitibar

Do Zarra: 5.2 km | Do Santiago de Compostela: 724 km

Komentarze:

Zarra

Do Elexalde-Arratzu: 2 km | Do Santiago de Compostela: 718.8 km

Komentarze:

Elexalde-Arratzu

Do Gernika-lumo: 11.1 km | Do Santiago de Compostela: 716.8 km

Komentarze:

Gernika-lumo

Mieszk.: 15900 | Do Gerekiz: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 705.7 km

Albergue/refugio: 1. Albergue turystyczne Gernika - zaleca się zadzwonić wcześniej. Adres: Kortezubi bidea, 9; Cena: 13€,

śniadanie 3€; kolacja 10€; 48 miejsc; Telefon: (+34) 685 752 286, http://www.alberguegernika.com; 2. Albergue Municipal Idatze

Etxea; Elexalde, 7; Mendata; 36 miejsc; 7€; 9-13.00; 15,30-19.30; 6km przed Gernika!

Warto zobaczyć: Miasteczko wielki symbol bombardowania, które je zniszczyło w 1937 i które przypomniał Picasso na swoim

sławnym obrazie. Miejscowość bardzo ważna dla Basków. Wyróżnia się Casa de Juntas i drzewo Gernika, pod którym zbierała się

starszyzna wyższych warstw Kraju Basków Vizcaya. Jest obiektem neoklasycznym z XIX wieku, sąsiaduje z nim średniowieczny

kościół Santa María de la Antigua. Obecnie Casa de Juntas jest siedzibą Parlamentu Vizcaya. Obok niego, zobaczymy Drzewo

Gernika, przy, którym składa przysięgę wybrany na Deputowanego Generalnego Vizcaya i Lehendakari (prezydenta Kraju Basków).

Także w górnej części miasteczka, jest strefa, która uratowała się z bombardowania, możemy odwiedzić kościół Santa María,

wzniesiony w wieku XIV i XVIII.

Jeśli nam czas pozwoli, możemy pójść na spacer po park narodów Europy, z rzeźbami Chillida i Henry Moore. Jest otwarty od 10

do 19 h, a latem do 21 h.

Casa de Juntas C/ Allende Salazar (w części górnej miasta) Tel: 946 251 138. Godzinny: z 10 do 14 h i z 16 do 18 h codziennie.

Latem wydłuża się otwarcie o godzinę dłużej przed popołudniem.

Muzeum Pokoju: Foru Plaza, 1 (Przed Ratuszem). Tel: 946 270 213. Godzinny: od wtorku do soboty 10 do 14 h i z 16 do 19 h
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(latem cały dzień). Niedziele 10 do 14 h. Zamknięte w poniedziałki.

Więcej na http://www.gernika-lumo.net

Komentarze:

2011-09-27 21:37:17 - Haga: : Ze względu na ceny schronisk i rozłożenie sobie trasy nocowaliśmy za pozwoleniem gospodarzy pod chmurką na ich podjeździe. Było

pięknie:) Dla pragnących nieco luksusu: niedaleko trasy camino (za Gerniką,jakieś 1-2 km od trasy) , wystarczy trochę zboczyć pewna bardzo sympatyczna pani oferuje

pokoje w starym, zabytkowym domu- dawnej plebani. Cena dla pielgrzymów pokoju w pełnym komforcie, wspaniałym klimacie, ze śniadaniem: chyba 20 euro- byłam tylko

oglądać:). Adres: Elizetxe, Eleizalde, 48309 Errigoiti- Bizkaia, tel.946256194. 

2011-06-23 13:09:22 - Krzysztof: Na miejskim stadionie \"Polideportivo\", od 15 lipca do 30 sierpnia otwarte schronisko, miejsc 30 plus materace. 

2010-12-11 20:56:41 - Artur Kraków: Cena noclegu w albergue w Gernika zaporowa: 20 euro! 6 km przed Guerniką piękne, nowoczesne albergue w Mendata, 7 euro, duże

czyste łazienki, mało ludzi (bo trzeba troszkę zboczyć z Camino), możliwość posiłku w barze w tym samym budynku. Sklepu w Mendata nie widziałem, w produkty spożywcze

trzeba zaopatrzeć się w sklepiku w Munitibar 5 km wcześniej. Albergue czynne 1.04-31.10

2010-12-05 15:08:13 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Nocleg na stadionie za free, prysznic, prąd w łazienkach, faktycznie masa komarów! Od godz 20 do 8 rano.

Teren otwarty, informacje dostaliśmy w albergue młodzieżowym.

2010-10-20 16:32:38 - Aga: Ja nocowałam w miejscowości Errigoiti, jakieś 5 km na zachód od Gerniki. Agroturystyka u przemiłej pani, 16E zaraz przy kościele. I stad trasa

do Bilbao jest krótsza

2010-10-11 19:34:31 - Ania: Albergue Municipal Idatze Etxea 6 km przed Gerniką - na skrzyżowaniu wcześniej żółte strzałki wskazują drogę w prawo do Zarry, a drewniany

szyld z napisem \"Albergue\" każe iść prosto. Należy iść tak, jak wskazuje szyld, czyli prosto. Po niedługim czasie kolejny szyld każe zejść z ulicy w lewo i piąć się żółtym

szlakiem w górę przez chaszcze jakiejś 300 m. Aż trudno uwierzyć, że to droga do schroniska. Po dotarciu na górę wyłania się mała miejscowość. Idziemy w prawo do

informacji turystycznej - tam pobierają opłatę 7 euro i prowadzą do schroniska, które jest w tym samym budynku. Informacja turystyczna czynna w sezonie po południu od

16.00 (albo 16.30 - nie pamiętam) do 19.30. W drugiej połowie września byliśmy w tym schronisku kompletnie sami (3 osoby) i specjalnie dla nas je otworzono. We wsi nie

ma żadnych sklepów, tylko 3 bary. W schronisku jest automat z kawą. Niby jest też kuchnia, ale była zamknięta na klucz i mimo naszej prośby nie otworzono jej. Pralki brak.

2010-09-04 22:50:46 - Marek: Polecam popytac o nocleg na stadionie (za torami) Milo w tym roku wspominamy to miejsce świetne miejscowki na sztucznej murawie Duzo

komarow!

2010-09-02 14:29:14 - Ziemek Socha: Albergue 20e. Polecam fronton (miejsce do gry w baskijską odmianę skłocza) na polideportivo - bezpłatne. Informacje w oficina de

tourismo

2010-07-04 21:53:14 - michal: lipiec 2009 schronisko czynne. na dole tv mozna bylo obejrzec koncowke TdF :) pokoje z lozkami pietrowymi. najblizszy sklep od alberge ok

400m

2010-02-28 18:43:49 - Krzysztof: Abre nuevamente el albergue de Gernika. Zamknięte w 2008 r., ponownie otwarte we wrześniu 2009r.

2009-08-02 17:55:28 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Gernika - aktualne dane, lipiec 2009: schronisko młodzieżowe pracuje bez zarzutu, jest sala jadalna z kuchnią

mikrofalową itp. 

2008-08-12 13:32:04 - Od Łukasza: Gernika. Faktycznie jest tam strasznie drogo. Jeśli ktoś gustuje w "albergue alternativo" jak my to zwaliśmy to mogę polecić dobrą

miejscówkę "pod chmurką" :) Wychodząc z miasta szlakiem trzeba się wtaszczyć na pierwszą górkę i po lewej stronie zobaczycie sami- coś jakby wieża ciśnień. Aż się prosi o

spanie ;) Jest dach nad głową więc czego chcieć więcej ;)

2008-08-11 16:14:25 - Od Macieja: Gernika -schronisko młodzieżowe - zamknięte w lipcu! Miejsce w hostalu 37,5euro!!!

Etap 6 :: Gernika-lumo - Santa Maria de Lezama (19.4 km)

Znowu, mamy różne opcje by zrealizować etap. Szosą (głównie kolarze,) trzeba iść BI-615 w kierunku Bilbao do 2,5 km, która

prowadzi pod górę do szczytu Morga. To droga oficjalna do 2004. Pieszo, musimy wyjść z Gernika do kaplicy Santa Luzia Zallo.

Potem zaczyna się strome podejście po ścieżce PR-173. Ta droga jest wyasfaltowana (km 5), która łączy się z inną opcją na górze

Morga (km 7,5). Tu, zostawiamy szosę i wejdziemy na szlak stromo pod górę w lewo. Szlakiem między lasami przybędziemy do szosy,

która zostawimy za silnym spadkiem, na skrzyżowaniu w Fika (km 13,5). Kontynuujemy w lewo drogą, która dochodzi do Goikoletxea

(km 17) i aż do Larrabetzu (km 18,5). Stąd szosą do Lezama (km 21), nie ma możliwości się zgubić.

Gerekiz
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Do Goikolexalde: 8.8 km | Do Santiago de Compostela: 702.8 km

Komentarze:

Goikolexalde

Do Larrabechu: 5.3 km | Do Santiago de Compostela: 694 km

Komentarze:

Larrabechu

Do Santa Maria de Lezama: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 688.7 km

Komentarze:

Santa Maria de Lezama

Mieszk.: 2400 | Do Zamudio: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 686.3 km

Albergue/refugio: Schronienie w barakach podczas lata, począwszy od 21 czerwca w roku 2007. 16 miejsc; Otwarte:16-21;

Odpowiedzialny: Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Vizcaya; Cena: dowolna

Komentarze:

2010-12-05 15:10:33 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): otwarte 15-22, o 15 już była kolejka, miejsc 18 + podłoga. Można kupić muszle, crednciale itp

2010-10-11 19:42:36 - Ania: Mikrofala, pralka i suszarka w cenie, wszystko za donativo. Pralkę i suszarkę obsługuje jednak tylko hospitalera osobiście i ostatnie suszenie

jest możliwe o 20.30. Pranie i suszenie robi oczywiście na najkrótszych programach i z małą ilością środka piorącego, więc nasze rzeczy niewiele różniły się od stanu

codziennego po praniu ręcznym, ale wiadomo lepsze to niż nic. 

2009-08-02 17:58:32 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Lezama - aktualne dane, lipec 2009: schronisko nowo wybudowane specjalnie dla pielgrzymów! Pełny komfort,

pralka i suszarka bez dodatkowych opłat. Miejsc ok. 20.

2008-08-11 16:15:34 - Od Macieja: Lezama - albergue -donativo, w kontenerze, 10 łóżek +3 materace, koce, brak kuchni.

Etap 7 :: Santa Maria de Lezama - Bilbao (10.3 km)

Względnie krótki etap jeśli zatrzymamy się w Bilbao, ale musimy przejść stromiznę góry Monte Avril. Od Lezama idzie się najpierw

do Zamudio (km 2), za kościołem San Martin i wieżą Torre Malpica idziemy w lewo i droga robi się bardziej stroma. Wolno,

będziemy wspinać się aż do dotarcia do szczytu góry Monte Avril (km 6,5). Stąd, rozpoczynamy schodzenie, mijając Txakoli (km 9)

Monte Avril i następnie stromym zejściem na szosę i schody do bazyliki Nuestra Señora (Matki Boskiej) z Begoña (km 13,5). Stąd do

centrum Bilbao pozostaje już niewiele: wystarczy iść Calzadas de Mallona i zejść po schodach, by otworzył się przed nami plac

Unamuno i starówka bilbaíno.

Zamudio

Mieszk.: 3200 | Do Bilbao: 7 km | Do Santiago de Compostela: 683 km

Warto zobaczyć: Wyróżnia się wieża Zamudio, także znaną jak Torre de Malpica, obok kościoła San Martín. Wieża, na planie
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prawie kwadratu, jest gmachem obronnym epoki późnego średniowiecza (wiek XV -XVI).

Komentarze:

Bilbao

Mieszk.: 355000 | Do Puente del Diablo: 3 km | Do Santiago de Compostela: 676 km

Albergue/refugio: 1. Albergue pielgrzymów Bilbao - pielgrzymi do 2007r. musieli spać w zajeździe młodzieżowym

albo iść dalej do Portugalete, lecz obecnie latem otwiera się punkt przyjęcia dla pielgrzymów, w lipcu i sierpniu, w

szkołach Basurto na ulicy Autonomia przy wyjściu z Bilbao (10 min od śródmieścia). Odpowiedzialny: Stowarzyszenie

Przyjaciół Camino Bizkaia; Miejsc: 142; 13,20€ ze śniadaniem; 7,80€ kolacja. Otwarte 8-21; Tel. 944 27 00 54;można

rezerwować. Pok. 4-6 osobowe; Przy wyjściu z Basurto do Castrejana. Adres: Carretera Basurto Castrejana, 70; 2. Albergue

pielgrzymów prywatne; El Albergue Egeria Aterpetxea - otwarte od 23 lipca 2007. Znajduje się przy wejściu do Bilbao

po trasie camino, w dzielnicy Arabella do 600 metrów od camino. Adres: Leży w dzielnicy Txurdinaga. Camino

przechodzi przez Arabella i stamtąd trzeba zboczyć 600m do albergue. Znajduje się w instytucie Txurdinaga Artabe, z

wejściem niezależnym od ulicy Lozo&ntilde;o. Godzinny: Otwarte latem jest: od 10 do 11 rano i od 15 do 22 po południu.

We wrześniu od 11 do 13 i od 16 do 22. Począwszy od października i do marca, pielgrzymi muszą zgłosić swoje przybycia

wcześniej. Cena: 10€ + 2€ śniadanie; Miejsc: 12 i materace; Telefon: (+34) 606 730 045(+34) / 944 125 712;

http://www.albergueegeria.com; Instituto Txurdinaga Artabe c/ Doctor Ornilla s/n 48004 Bilbao; 3. Albergue przy szkole, przy

podwójnym wiadukcie nad ulicą Autonomia. Naprzeciwko market Lidl i kościół. Cena donativo.

Bazylika Bego&ntilde;a jest świątynią z XVI wieku, w stylu późny gotyk, w której znajduje się obraz romański patrona Vizcaya.

Słup milowy jacobeo Camino del Norte. Założone w 1300, już w liście fundacyjnym określa się kościół Santiago jak świątynię

nowego miasta. Stolica Vizcaya, miejscowość wyróżnia się w historii z powodu handlu za pośrednictwem swego portu morskiego, a

w ostatnich stuleciach, przez rozwój przemysłu. Dziś, zamierza odwrócić to poprzez duże inwestycje, które mają przeobrazić je w

miasto turystyczne, zmieniając przemysłowe ujście rzeki Bilbao na strefę próżniactwa i kultury.

Camino wchodzi do Bilbao napotykając bazylikę Bego&ntilde;a. W centrum miejskim wyróżnia się katedra gotycką

Santiago z XIV wieku i Kościół San Antón, stylowy gotycki, z renesansową fasadą i barokową wieżą, usytuowaną przy trasie

camino i most tego samego imienia. Oba gmachy wyznaczają Siedem Ulic i nosi to nazwę Starego Bilbao. Zwiedzić można

nowoczesne muzeum Sztuk Pięknych Guggenheim Avda Abando Ibarra, 2. Tel: 944 359 080.

Więcej na www.bilbao.net

Komentarze:

2011-09-27 21:51:41 - Haga: W lipcu spałam w albergue w szkole, w dzielnicy Altamira.Wcale nie jest naprzeciw Lidla tylko dużo dalej!!! By tam dojść trzeba przejść

camino przez całe miasto, na koniec za wiaduktem w lewo, serpentynami pod górkę. Adres: Albergue de Peregrinos, municipialne, c. Kobetas 60 czynne w tym roku od 1.06-

31.08, donativo, 32 miejsca. Przestonna sala, mikrofalówka, wirówka, prysznice zbiorowe- jak w szatni szkolnej. Rano częstują pielgrzymów śniadaniem. Do sklepu- Lidla i

centrum miasta możne zjechać autobusem 58. Z góry piękne widoki na wieczorne Bilbao.

2010-07-04 21:56:41 - michal: przy wyjsciu z bilbao szlak kiepsko oznakowany, zgubilismy szlak, w baracalodo ma sie wrazenie ze sie krazy w kolko zanim dotrze sie do

alberge, samo schronisko to duzy pokoj z lozkami pietrowymi, mozliwosc skorzystania z pralki ala frania

2009-08-04 13:24:57 - Edka: w 1. Albergue pielgrzymw Bilbao klucz do pokoju doststaje sie po 2 godz. ale w miedzyczasie mozna skorzystac bezplatnie z internetu, jezeli

akurat komputery sa wolne ( dwa stanowiska na pierwszym pietrze)

2009-08-02 18:06:48 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): W Bilbao mogę polecić zgłodniałym pielgrzymom restaurację sieci FrescCo przy ul. Ledesma 12. Bufet

samo-obsługowy typu \"all-you-can-eat\" za 9 euro. Dodatkową zaletą są godziny otwarcia: od 12:30 do północy, bez typowej dla Hiszpanii przerwy na sjestę.

2008-08-12 13:32:30 - Od Łukasza: W Bilbao znajduje się też schronisko prywatne. Trochę trzeba zejść ze szlaku. 8E, kuchnia, internet, można posiedzieć w ogrodzie. Miłe

hospitaliery ;)

2008-08-11 16:17:17 - Od Macieja: Bilbao - albergue -donativo, w szkole , zaraz za podwójnym wiaduktem na ulicy Autonomia po prawej stronie. Czynne tylko lipiec -

sierpień, malutkie meble, brak kuchni.

Etap 8 :: Bilbao - Portugalete (18.3 km)
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Są różne warianty by przejść Bilbao i jego metropolię. Można iść, tą która ci się podoba, lub oznakowaną oficjalnie jako camino. Od

Katedry kontynuujemy ulicą Tendería dochodzimy do kościoła San Antón i przechodzimy ujście rzeki po moście o tej samej nazwie.

Dalej idziemy ulicami Bilbao la Vieja, San Francisco, Plaza Zabalburu i dużą arterią Bilbao - ulicą Autonomia. Na końcu tej długiej

ulicy mamy dwie opcje, kontynuować po schodach, by wejść do dzielnicy Altamira a potem zejść drogą do mostu Diabła, lub

kontynuować szosą by pójść wzdłuż obrzeża tej dzielnicy i potem wejść na szosę Bilbao - Castrejana przez most Diabła (opcja dla

kolarzy). Od tego miejsca, rozpoczynamy podejście, szlakiem na pewnym odcinku pokrywającym się z średniowiecznym traktem

pétrea do Kaplicy Santa Águeda (km 9). Stąd szosą, idziemy do Baracaldo, a tu wychodzimy obok kościoła San Vicente i cmentarza,

by wejść na ogromnym teren z nowo zbudowanym Bilbao Exhibition Centre pośrodku (km 14,8). Dalej idziemy do Sestao (km 19),

przechodząc rzekę Galindo, a w końcu, przybywamy do Portugalete, gdzie zobaczymy ujście rzeki z wiszącym mostem. Przechodząc

szosę zbliżamy się do Katedry Santa María (km 20,5).

Puente del Diablo

Do Baracaldo: 7.7 km | Do Santiago de Compostela: 673 km

Komentarze:

Baracaldo

Mieszk.: 96000 | Do Sestao: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 665.3 km

Warto zobaczyć: Przed dojściem do miejscowości, możemy odwiedzić, jeśli będzie akurat otwarta, kaplicę Santa Águeda,

umiejscowioną trochę za mostem Diablo (Diabła). Kaplica posiada płaskorzeźbę i witraż zadedykowany Santiago.

Komentarze:

Sestao

Mieszk.: 30000 | Do Portugalete: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 659.5 km

Komentarze:

Portugalete

Mieszk.: 16000 | Do Playa de la Arena: 12.8 km | Do Santiago de Compostela: 657.7 km

Albergue/refugio: 1. Albergue Pension La Guia - otwarte lipiec-sierpień, nowe 20€ jedynka; 28€ dwójka; 2. Albergue

municypalne adres: Casilla Iturrizar, 8; donativo, 22 miejsca na 2 salach; otwarte 15-22.

Warto zobaczyć: Miasto założone w XIV wieku, wyróżnia się średniowieczna starówka, jest to kompleks historyczno-artystyczny.

Wskazanym jest zobaczyć kościół Santa María, stylowy gotycko-renesansowy, postawiony na brzegu przy ujściu rzeki. Stąd

możemy obejrzeć wytwór emblemática całego ujścia rzeki Nervión: most Transbordador albo Puente Bizkaia, zrealizowany z żelaza
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w 1893, by połączyć Baracaldo i Gecho w sposób bardzo pomysłowy i bez przerywania handlu morskiego.

http://www.portugalete.org

Komentarze:

2011-09-27 21:55:35 - Haga: Z Bilbao do Portugalete są dwie drogi- jedna camino, druga wzdłuż rzeki- ok 14 km do charakterystycznego mostu. Tę drogę proponował nam

hospitalero w szkole w Bilbao.

2010-10-11 19:55:36 - Ania: Albergue municypalne otwarte tylko latem. W drugiej połowie wrześnie zamknięte na trzy spusty i zero jakiejkolwiek informacji...

2008-08-12 13:38:15 - Od Łukasza: Portugalete (ok 15km za Bilbao). Donativo. Mikrofalówka, trochę talerzy.

Etap 9 :: Portugalete - Castro Urdiales (38.4 km)

Jeśli nocowałeś w refugio w Muskiz/Pobeña, łatwo będzie dojść do Castro oficjalną trasą Camino. Będziemy iść wzdłuż dawnej kolei

górniczej do Ontón (km 7,5). Tu, zamiast pójść szosą, obierzemy kierunek Baltezana (km 8,5), drogą CA-523. Z tej miejscowości

wyjdziemy na camino (kolarze muszą kontynuować szosą) i po forsownym ale krótkim podejściu dojdziemy znów do szosy, by zejść do

Otañes (km 14,5). Stą, dalej trasą dawnego toru kolejowego, który bez problemu zaprowadzi do Santullán (km 15,5). Drugorzędnymi

ścieżkami kierujemy się do Sámano (km 20) i od kościoła San Nicolás, idziemy dalej szosą do Castro Urdiales (km 23,5) zostają

jeszcze prawie dwa kilometry by dojść do centrum tej miejscowości.

Playa de la Arena

Do Muskiz / Pobena: 1 km | Do Santiago de Compostela: 644.9 km

Komentarze:

Muskiz / Pobena

Mieszk.: 7000 | Do Covaron: 3 km | Do Santiago de Compostela: 643.9 km

Albergue/refugio: Albergue pielgrzymów Muskiz (Pobe&ntilde;a) -municypalne - śliczny jednopiętrowy gmach, który znajduje się

przy wejścia do miejscowości. Pielgrzymi, którzy idą plażą, muszą przejść park kaplicy Nuestra Se&ntilde;ora del Perpetuo Socorro

w kierunku do centrum miejscowości. Dysponuje lodówką, kuchenką mikrofalową, prysznicami i toaletami. W 2007, otwarte od 2

maja do końca lata. Adres: W dawnej szkole, tuż przy parkingu. Godziny: od 14-21. Odpowiedzialny: Stowarzyszenie Przyjaciół

Camino Bizkaia. Cena: dowolna/3€. Miejsc: 24. Bar Gurutz Etxea oferuje menu za 8€

Komentarze:

2011-09-27 22:00:39 - Haga: Schronisko ładnie położone blisko plaży (dość brudna podczas przypływu). Dla posiadających namioty- miejsce na rozbicie pod kościołem.

Poczęstunek- śniadanie. Mikrofalówka. Niestety tylko 1 prysznic.

2010-10-11 20:16:23 - Ania: Nocleg ze śniadaniem za donativo. Hospitalero ma przewodnik po hiszpańsku i wszystkim chętnym pokazuje mapki, opowiada szczegóły dalszej

drogi itp.

2010-09-02 14:31:58 - Ziemek Socha: Nocleg dostępny pod dachem kościoła po wyczerpaniu miejsc. Pani hospitaliera robi gratisowe pranie dla wszystkich, którzy

zgłaszają taką potrzebę. 

2009-08-07 15:21:30 - edka : Tylko 22 miejsca do spania, ale kto sie nie zalapal mogl spac w Kosciele obok.hospitaleros bardzo mili, przygotowali sniadanie dla wszystkich

piegrzymow. bar rzeczywiscie oferuje swietne menu za 10 euro kolacja, deser i wino, polecam

2008-08-11 16:17:54 - Od Macieja: Muskiz (Pobena ) - albergue -donativo, brak kocy, kuchnia, mili hospitaleros witają szklanką soku, dobre warunki, zadbane, blisko
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plaży. Polecam! Menu w barze 10euro.

Covaron

Do Onton: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 640.9 km

Komentarze:

Onton

Mieszk.: 500 | Do Baltezana: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 635 km

Chociaż jeszcze zdarzają się przewodniki bez aktualizacji, które mówią inaczej, na rok 2007 nie ma tam nic.

Komentarze:

2010-12-13 13:35:56 - Artur Kraków: Po opuszczeniu nadmorskiego bulwaru i przejściu krótkim tunelem pod autostradą, po około 500 m dochodzimy do pierwszych

domów w ONTON. Tutaj musimy zdecydować czy pójdziemy oryginalną trasą Camino czy też alternatywnie drogą N-634 do Castro, oszczędzając dobrych kilka km. Droga

N-634 do Castro jest raczej pusta, bo od kiedy zbudowano autostradę, znakomita większość kierowców wybiera przejazd autostradą.

Baltezana

Do Otanes: 5 km | Do Santiago de Compostela: 634.1 km

Komentarze:

Otanes

Do Santullan: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 629.1 km

Komentarze:

Santullan

Do Semano: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 626 km

Komentarze:

Semano

Do Castro Urdiales: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 623.2 km

Komentarze:

Uwaga!

Droga alternatywna - Portugalete - Castro Urdiales - 27km

Proponowane są dwie opcje z Portugalete: albo idziemy naprzód jednym ciągiem do Castro Urdiales, albo

zatrzymujemy się na nocleg w Muskiz, a następnego dnia dojść do Castro. Z tego wynika, że z Muskiz do Castro

można pójść szosą, co wyraźnie skraca trasę, niż oficjalna del Camino de Santiago. Opcja krótsza to 27 km. W tym

wariancie, zostawiamy strefę miejską Portugalete i idziemy ścieżką rowerową do La Arena – Muskiz - Pobeña, gdzie,

przejdziemy most niebieski przy plaży, dochodzimy do parkingu, około którego napotykamy albergue pielgrzymów

(km 11). Tu można zakończyć etap lub kontynuując, wspiąć się po schodach, przez piękną dawną trasę toru

górniczego, kąpiąc się w morzu. Ta droga omija Ontón i aby etap nie wydłużył się nadmiernie, skracamy porzucając

oznakowanie jacobea by pójść szosą do Castro Urdiales. W tym celu , kontynuujemy dawną szosą krajową, dziś mało

używaną, która pnie się łagodnie (km 22) i zejść do miejscowości Mioño (km 24,5). W końcu, dalej tą szosą,

wchodzimy do Castro Urdiales(km 27).

Castro Urdiales

Mieszk.: 29000 | Do Allendelagua: 4 km | Do Santiago de Compostela: 619.3 km

Albergue/refugio: 1. Albergue obok areny do walki byków przy wyjścia Camino. Klucze na policji municypalnej. Można otrzymać

informacje też w miejscowym biurze turystycznym. Miejsc: 16; donativo; 2. Polideportivo (na stadionie) miejsc 45; adres: C/

Leonardo Rucabado, s/n. Pielgrzymi muszą pytać w Ratuszu tej miejscowości (942 85 90 00), na samym stadionie sportowym (942

86 70 90) lub na Policji Miejscowej (942 86 12 94).

Warto zobaczyć: Jedno z najładniejszych miast turystycznych Cantabrii, i wytchnienie na weekend dla mieszkańców dużego

pobliskiego Bilbao. Jego pochodzenie sięga czasów Rzymu. Dzisiejsze miasto znajduje się na miejscu kolonii Flavióbriga, założonej

przez cesarza Vespasiana. Za głazem, który wznosi się za molo spotykamy kompleks monumentalny. Wyróżnia się w nim kościół

Santa María de la Asunción (w. XIII), gotycki wielkiej doskonałości, razem z muzeum parafialnym. Naprzeciw kościoła jest

miliario rzymskie, napotkane już w Ota&ntilde;es i datowane na rok 61. Obok kościoła wyróżnia się zamek-latarnia morska, z XIII

wieku. Ma formę pięciokąta z masywnymi podporami narożnymi. Także w kompleksie monumentalnym spotykamy kaplicę Santa

Ana, obok mostu średniowiecznego. Na koniec już w mieście ratusz - gmach z XVI wieku, w którym dokonywano zmian w

kolejnych wiekach. Jest z sillería i wyróżnia się balkon i wieża zegarowa z XIX wieku.

Komentarze:

2011-09-27 22:20:22 - Haga: W Cantabrii, w informacji turyst. warto poprosić o informację o trasie camino w tym regionie i schroniskach. W tym roku była to bardzo

pomocna ulotka z rozpisaniem na etapy tras, różnych ich wersji adresami albergue municipiale podczas drogi, ich cenami, liczbą miejsc. Świetnie przygotowane!

2011-09-27 22:04:23 - Haga: Faktycznie piekne miasto. Nawet jeśli się tu nie nocuje, warto zarezerwować sobie czas na zwiedzenie starej części, kościoła położonego na
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wzgórzu!

2010-12-05 15:14:37 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): w albergue przy arenie jest dostęp do kuchni, obok sklep. Są 3 namioty (dwa dwuosobowe i jeden

trzyosobowy) też po 5 euro od osoby.

2010-10-20 16:48:02 - Aga: W połowie lipca schronisko przepełnione, jednak miejsca wystarczyło dla każdego - wokól rozstawiono namioty

2010-10-11 20:20:20 - Ania: W drugiej połowie września podobno było zamknięte i sugerowano nam iść do Islares.

2010-06-22 23:37:08 - Raskolnikow: Albergue kosztuje już 5 euro.

2009-08-07 15:17:05 - edka: dzisiaj szlam szosa do Miono i wcale nie bylo tak zle, nie wiem jak wyglada droga przez gory, ale szosa szlo sie calkiem dobrze poza tym, ze

bylo troche stromo na niektorych odcinkach. 

2008-11-26 12:25:00 - Krysia: W lipcu szłam odcinek alternatywny , skrótem przez Miono.Ta "mało uczęszczanea" szosa jest drogą ze śmigającymi co chwilę tirami,

poboczy nie ma , jest tam bardzo niebezpiecznie, ale faktycznie skraca drogę.

2008-08-11 16:19:58 - Od Macieja: Castro Urdiales - albergue -donativo, położone przy wyjściu przy Arenie, z zewnątrz wygląda dobrze. Otwarte od 16-tej.

Etap 10 :: Castro Urdiales - Laredo (36 km)

Długi etap, z czego większość drogą nadmorską. Trzeba wstać wcześnie by wyjść z Castro Urdiales szosą krajową i na wysokości

areny do walki byków, skręcić w lewo i dalej iść ścieżką, która nas prowadzi do Allendelagua (km 4) i Cérdigo. W tym miejscu,

przechodzimy drogę szybkiego ruchu i szosę krajową i kontynuujemy pięknymi ścieżkami wzdłuż morza do Islares, skąd pójdziemy

kilka kilometrów szosą, a potem, na wysokości wiaduktu, opuszczamy z ulgą niebezpieczną szosę, na wzniesieniu idziemy w lewo

ścieżkami bardziej spokojnymi, które nas prowadzą do Rioseco. Stąd dalej przez osadę Magdalena (km 17) przechodzimy rzekę

Agüera i idziemy wzdłuż jej brzegu kilka godzin. Od tej miejscowości będziemy musieli wspiąć się stromym podejściem by wejść w

dolinie Liendo, którą przejdziemy i powrócimy znów na szosę krajową (km 25). Stąd, kontynuujemy szosą aż znaki nas doprowadzą w

lewo do Tarrueza do kościoła Santa Cecilia, a następnie wrócić i iść pod górę do szosy. Wkrótce wchodzimy do Laredo, na wysokości

starej jej części. Na skale można zobaczyć ruiny zamku San Antón de la Orden San Juan de Jerusalén.

Allendelagua

Do Islares: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 615.3 km

Komentarze:

Islares

Do El Pontaron: 0.8 km | Do Santiago de Compostela: 609.2 km

Komentarze:

2011-09-27 22:27:49 - Haga: Małe, przyjazne albergue, w spokojnej okolicy. Można ugotować- mikrofalówka, mała kuchenka elektr., można skorzystać z kawy, herbaty. 1

prysznic. Sklep na polu campingowym w drodze na plażę. 18 miejsc, 2 pokoje, płaciłam 7 euro. W miejscowości internet gratis- w pobliżu stacji benzynowej.

2011-02-02 20:48:54 - Krzysztof: Albergue otwarte od lipca2010r. Czynne od 14.00. Miejsc 18, całoroczne.

2010-10-11 20:22:06 - Ania: We wsi brak sklepu, ale w albergue można kupić kilka podstawowych produktów spożywczych, a nawet wino. Możliwość odwirowania mokrego

prania.

2010-09-02 14:35:34 - Ziemek Socha: Nowe albergue za 5e na wejściu do miejscowości, zaraz koło kościoła. Hospitaliero z Kamerunu. Łóżka 3piętrowe. Dostępna kuchnia.

Widok na morze z okna.
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El Pontaron

Do La Magdalena (za El Pontaron): 7 km | Do Santiago de Compostela: 608.4 km

Albergue/refugio: Albergue pielgrzymów Pontarrón Guriezo. Klucze od albergue w barze -restauracji “Pontarrón”, (pytać się o

Susanę lub Elenę). Miejsc: 16 w jednej sali; donativo

Komentarze:

2010-12-11 21:26:56 - Artur Kraków: Do tego supermarketu jest 3 km, ale licząc tam i z powrotem:) Natomiast droga do tego sklepu jest bardzo ruchliwa, praktycznie bez

pobocza, zdecydowanie odradzam chodzenie tamtędy po zmroku albo w czasie złej pogody. Koło supermarketu jest \"area recreativa\", stoliki, ławki, woda pitna, mozna

kupić coś w sklepie, na miejscu sobie przyrządzić i zjeść, zamiast dźwigać 1,5 km do schroniska.

2008-11-26 12:29:00 - Krysia: Idąc szosą, ok 3 km, można dojść do supermarketu, dobrze wyposażony

2008-08-11 16:20:56 - Od Macieja: El Portaron - albergue -donativo, brak kuchni, łóżka piętrowe, brak sklepu, brak baru z menu, położone nad rzeką, klucze w barze

pobiera pierwszy pielgrzym, tu też sello.

La Magdalena (za El Pontaron)

Do Liendo: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 601.4 km

Komentarze:

Liendo

Mieszk.: 1000 | Do Tarrueza: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 594.3 km

Albergue/refugio: Przyjmuje prowizorycznie na Municypalnym Stadionie sportowym przed kościołem po prawej stronie, na

materacach rozłożonych na podłodze, obok są prysznice i toalety.

Warto zobaczyć: Wyróżnia się kościół parafialny de la Asunción, zbudowany w końcu wieku XVI. Mieści w sobie zespół

interesujących retabulów, jak również obrazy Santiago i trzy haftowane muszle pielgrzyma na nervadura.

Komentarze:

2011-02-02 20:55:10 - Krzysztof: Albergue otwarte od marca 2010r. Miejsc 10, całoroczne.

2010-12-13 13:55:44 - Artur Kraków: Z Liendo do Laredo można dojść piękną, widokową drogą nadmorską, przy końcu Liendo należy wypatrywać drogowskazu do plaży

San Julian, gdy tam dojdziemy, po pewnym czasie pojawiaja się na nowo żółte strzałki, zresztą dochodząc do morza widać już w oddali rozległe Laredo, więc nie zgubimy się.

2010-10-20 16:52:49 - Aga: Nowiutkie albergue zaraz za kościołem. Ok 14 miejsc, dwupiętrowe, świetnie wyposażone. Klucze i sello w barze. Jak tam byłam nikt nie zgłosił

się po zapłatę

2010-09-02 14:38:03 - Ziemek Socha: Albergue za 4e, dość nowoczesne - all inclusive: kuchnia, pralnia itp o tym tylko słyszałem;) Pytać w barze!

Tarrueza

Do Laredo: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 589.2 km

Komentarze:

Laredo

Mieszk.: 13000 | Do Colindres: 4 km | Do Santiago de Compostela: 583.3 km

Albergue/refugio: Noclegi w Laredo: Dwa prywatne albergue, lecz trzeba wcześniej dzwonić, przede wszystkim latem, by

zarezerwować miejsce, ponieważ jest to miasto turystyczne i możemy mieć duże trudności by wyszukać nocleg jeśli wcześniej nie

zrobiliście rezerwacji. Albergue Casa de la Trinidad - prywatne, 10€, 12 miejsc, dwójki z łazienką, adres: San Francisco, 24,

całoroczne; Także 12 miejsc oferuje Escuela de Remo de Santo&ntilde;a (Tel: 942 662 008), z drugiej strony za Puntal de Laredo.

Albergue El Buen Pastor: adres: C/ Fuente Fresnedo, 1; 22 miejsca (8 dwójek, 1x1, 1x5); 13€

Warto zobaczyć: Miejscowość turystyczna, stara część El Rastrillar na tyłach przystani. Ślady strych murów i bram. Uliczki

prowadzą w górę do kościoła La Ascunción (czynny po południu)

Komentarze:

2011-09-27 22:36:01 - Haga: Idąc w lipcu planowałam zostać w albergue w Santonia.Gdy tam weszłam, wiedziałam już, że nie da rady tam przenocować z powodu chmary

hałaśliwych dzieci w różnym wieku. Pewnie koloniści. Atmostfera tego schroniska raczej nie koresponduje z camino:)

2010-12-11 21:58:35 - Artur Kraków: Uwaga: Łódka z Laredo do Santonia nie kursuje od połowy grudnia do połowy marca, więc ewentualni amatorzy Camino del Norte

zimą zmuszeni są do obejścia całej zatoki. Albergue w Santonia leży de facto na malutkiej kwadratowej wyspie oblanej wodą, więc komarów ci pod dostatkiem. Ale jest za to

sala z wygodnymi sofami i telewizją kablową... A przed wejściem automat sprzedający Cebo Vivo, proszę się dobrze przyjrzeć co w nim można kupić.

2010-10-11 20:28:22 - Ania: W albergue w Santonii jest też możliwość wykupienia kolacji za ok. 4,50 euro. My wykupiliśmy tylko śniadanie (1,50 euro), ale sugeruję nie iść

za późno na to śniadanie, bo co prawda nakrywają tyle miejsc, ile osób wykupiło śniadanie, ale całe jedzenie stawiają ogólnie na stół. My przyszliśmy niemal ostatni i mimo,

że było to oficjalnie jeszcze w godzinach wydawania śniadania, nie było prawie nic do jedzenia. Nie było również nikogo z obsługi. 

2010-09-02 14:42:26 - Ziemek Socha: Polecam iść dalej ok 4-5 km. plażą bez butów, wsiąść na barkę do Santonii, gdzie jest albergue za 7e. Koszt przepływu to jakieś 1e. W

albergue w Santonii (mieście turystyczno-rybackim) jest opcja noclegu w pokoju hotelowym, lub w namiocie na podwórku. Śniadanie 1,5e

Etap 11 :: Laredo - Noja (23.2 km)
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Możesz zapytać: dlaczego wybieramy ten wariant, skoro oddala nas od morza i ponadto jest dłuższy? Odpowiedzią jest refugio

pielgrzymów Colindres, na wypadek gdybyś nie chciał spać w Laredo, oraz historia, że to dawna trasa pielgrzymów i omija podróż

łodzią. Dlatego, jeśli wybiera się ten wariant, musimy nadłożyć drogi szosą krajową prawie dwa kilometry potem, znaki nas skierują

ku callejear aż do Colindres (km 4,1). Od tej miejscowości, kontynuujemy szosą by przejść rzekę Asón przez most zaprojektowany

przez Eiffela. W Adal-Treto, odchodzimy od szosy krajowej dla callejear i by powrócić wkrótce na szosę. Znaki nas wyprowadzą na

nowo z niej i zaczyna się łagodne podejście po ścieżkach , które doprowadzą do brzegu morza by iść wzdłuż brzegu drogą szybkiego

ruchu, będziemy mieli cudowne widoki na marismas Santoña i jego otoczenie. Stąd, znaki nas doprowadzą do Gama (km 12,5) i do

Escalante (14,5). Droga nas wyprowadzi z tej miejscowości do szosy CA-148, która nas będzie prowadzić do Noja (km 21,3), łącząc

się tam z drugim wariantem jacobea.

Colindres

Do Treto: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 579.3 km

Albergue/refugio: nowe, 6€; 18 miejsc w 3 pokojach; adres: Heliodoro Fernandez 27; czynne cały rok. Rejestracja na Policji

Municypalnej.

Komentarze:

2010-07-04 22:01:00 - michal: bardzo fajne schronisko. przypomina pokoje w bloku. pokoje 2 osobowe

2008-11-23 14:44:00 - Łukasz: Kiedy byłem w październiku 2008 akurat było zamknięte - dezynfekcja. Podobno pluskiew nie jest łatwo się pozbyć, więc zalecam ostrożność.

2008-08-11 16:21:32 - Od Macieja: Colindres - albergue - 6euro, klucze w siedzibie policji lokalnej obok Ayuntamiento, z zewnątrz wygląda bardzo dobrze.

Treto

Do Cicero: 3 km | Do Santiago de Compostela: 576.8 km

Komentarze:

Cicero

Do Gama: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 573.8 km

Komentarze:

Gama

Do Escalante: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 570.2 km

Komentarze:

2010-12-11 21:44:39 - Artur Kraków: Już chyba niewielu pielgrzymów decyduje się obchodzić pieszo całą zatokę (większość płynie łódką z Laredo do Santonia - trwa to

mniej niż 10 minut), ale dla tych którzy wybierają tradycyjną, lądową drogę warto wiedzieć, że w okolicy Gama od 2008 roku jest albergue municypalne na 14 miejsc, w

Bárcena de Cicero, cena 4 euro, klucze w barze El Yugo. Czynne cały rok, a godziny otwarcia schroniska (do godz. 23) pokrywają się z godzinami otwarcia baru :)

Escalante
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Mieszk.: 700 | Do Noja: 7.9 km | Do Santiago de Compostela: 568 km

Albergue/refugio: Albergue całoroczne w klasztorze Klarysek – kolacja i śniadanie! Kontakt w Ratuszu pytać się o Manuel

Sánchez

Warto zobaczyć: Obejmuje część Rezerwatu Przyrody Marismas Santo&ntilde;a, Victoria i Joyel. Wyróżnia się kościół San Román

de Escalante, z XII w., jednonawowy. W okolicy znajduje się kościół Santa Cruz, na terenie byłego klasztoru. Kaplica Santiago jest

jego najstarszą częścią z XVI w. Wyróżnia się dom -wieża Guevara.

Komentarze:

2010-07-30 11:07:29 - Klior: Klaryski nie prowadza juz alberga. Nocowałem w hotelu Las Solanas za 40€ (przyjemny pokój, pyszne śniadanie). Wspaniały obiad w

pobliskiej restauracji na rynku (10€).

Uwaga!

Droga alternatywna: LAREDO – GÜEMES 26km wzdłuż wybrzeża

Początek etapu nie może być bardziej wierny do miana camino przybrzeżne. Po przejściu rozległej miejscowości

Laredo dochodzimy do przystani, by przepłynąć cieśninę łodzią (przyjemna przejażdżka) i przybyć w ten sposób do

Santoña (km 5,5). Stąd, wychodzimy na szosę CA-141 przechodząc cudowne marismas Santoña, Victoria i Joyel.

Znaki jacobeas zmienią nam kierunek do Berria by dojść do plaży i przejść małą górę El Brusco(km 9) i wrócić na

plażę, po której przejdziemy jeszcze trzy kilometry do Noja, najpiękniejszy odcinek drogi kantabryjskiej. (km 12) Od

tej miejscowości, callejeamos śledząc uważnie znaki, by skierować się do dzielnicy Castillo i stamtąd, po ścieżkach i

drogach dobrze oznakowanych łatwą trasą, do Meruelo (km 18). W tej miejscowości musimy zboczyć z drogi na

krótkie zwiedzanie kościoła San Miguel. Z Meruelo wyjdziemy na szosę CA-447 w kierunku Güemes. Uwaga

albowiem to miasteczko jest bardzo rozrzucone i refugio pielgrzymów zobaczymy prawie na jego końcu (km 26).

Santoña (1000 mieszk.) http://www.aytosantona.org – Można przepłynąć statkiem z Laredo. Albergue Juvenil de

Santoña - 68 miejsc w 8 pokojach; od 9-22; tel. 942 66 20 08 adres: Cicero, s/n. 39740 Santoña, Cena: 6€ - 13,5€

Albergue La Cabana Barrio Gargolla, s/n - Guemes – Bareyo; 40 miejsc w 2 salach; donativo; tel. 942 621 122

(Ernesto)

Noja

Mieszk.: 2200 | Do San Miguel de Meruelo: 6 km | Do Santiago de Compostela: 560.1 km

Warto zobaczyć: Cały obszar między Santo&ntilde;a i Noja to okolice przyrodnicze o dużym znaczeniu, jakimi są marismas Joyel i

marismas Victoria, które przecinamy po wyjścia z Santo&ntilde;a. Co do miejscowości, jej szerokie plaże, Helgueras -Trengandín,

które musimy przebyć, zamieniły ją w ostatnich latach w centrum turystyczne szczególnie w miesiącach letnich. Na trasie pieszego

camino wyróżnia się zabytkowy kościół San Pedro. Jest w stylu gotyckim z XVII wieku.

Most rzymski. Jeśli idziemy cały czas plażą do Noja nie zobaczymy tego małego mostu rzymskiego niedawno odnowionego,

pozostałości symbolicznej starożytnej traktu rzymskiego.

Komentarze:

2011-10-15 09:33:37 - Wiktor: Hospitaliero Ernesto jest pielgrzymem a jednoczesnie proboszczem miejscowej parafii.Juz jego dziadek w 1911 zalozyl w swoim domu

alberge.Dlatego nazywa sie ona alberga perfekcyjnego dziadka.Zostalismy przez Padre Ernesto szczegolnie serdecznie powitani jako pielgrzymi z Polski.Zostalismy

zaproszeni na obiad,jedlismy kolacje i sniadanie .Wspaniala atmosfera,duzy ogrod. To kultowa alberga ktora koniecznie trzeba odwiedzic.Donativo

2011-09-27 22:45:54 - Haga: Na odcinku do Noja warto skorzystać z niemieckiego przewodnika (ten żółty:), który podpowiada drogę alternatywną plażą- przepięknie, długie

przejście z widokiem na morze i miasteczko!Polecam też albergue w Guemes, gdzie jest sporo miejsc w baraczkach, w mniejszych salach, dobre warunki sanitarne- dużo

prysznicy, ładne i spokojne otoczenie, wieczorem ok 21 wspólna ciepła kolacja, a rano śniadanie. Bardzo gościnni hospitalero, udzielają wszelkich wskazówek dotyczących

dalszej trasy.Polecam!

2009-08-15 12:26:45 - aga: w Guemes jest wspaniałe schronisko, warto tam iść mimo niepogody i zmęczenia (trzeba obejść całą miejscowość) - jedno z najwspanialszych

miejsc

2008-11-26 12:37:00 - Krysia: W Noja jest schronisko turystyczne - Adventura, bardzo przyzwoite, cena12 euro. Trzeba dojść plażą, ulica omija bagna i idzie się bardzo

długa, a plażą 15 min.

Etap 12 :: Noja - Santander (28.5 km)
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Planowanie etapów jest logiczne. Pozwala nam zrealizować ten krótki etap by przybyć do Santander jeszcze rankiem i mieć

cały dzień na zwiedzanie stolicy Kantabrii. Odległość jest skromna. Z Güemes wychodzimy na szosę, którą przyszliśmy

CA-443, dojść do ronda CA-141 (km 3,5), dalej kontynuujemy w lewo w kierunku Somo. W miejscowości Galizano (km 4,4)

strzałki zmieniają kierunek by odwiedzić kościół w miasteczku i wracają do szosy. Kończymy szosę na rondzie, przechodzimy

Rumor i idziemy w prawo by pójść w Loredo do Sanktuarium Santa María de Latas (km 8,4). Stąd od frontu schodzimy,

przechodząc rejon adosados Somo i docieramy do wybrzeża i przystani (km 10,4). Tu Pedreñas zabiorą nas drogą morską (2 euro)

płynie się 0,5godz. do portu w Santander, w centrum, tuż przy Katedrze i albergue pielgrzymów (km 14,5).

Jeśli idziemy z Noja to mamy do przejścia 28km – dochodzi odcinek Noja – Guemes.

San Miguel de Meruelo

Do Bareyo: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 554.1 km

Komentarze:

Bareyo

Do Guemes: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 550.6 km

Komentarze:

Guemes

Do Linderrio: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 546.1 km

Komentarze:

2010-12-05 15:18:30 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Guemes - R-E-W-E-L-A-C-J-A! Warto byłoby iść na camino choćby po to, żeby tam trafić! Atmosfera przede

wszystkim, gospodarze, klimatyczne domki, czyste łazienki, warto pukać tam choćby i b. późno, znajdzie się miejsce.

2010-09-02 14:45:55 - Ziemek Socha: Polecam iść przed kolacją na wykład ojca Ernesto o kulturze GPS, nędzy francuskiego Camino i szkodliwości eukaliptusa dla

rolnictwa! ;)

2010-07-04 22:03:04 - michal: jakis 1km od schroniska jest restauracja, jedlismy tam pizze i gaspacho, wspolna kolacja w schronisku, jesli ktos chce zostac na dzien dluzej

nie ma problemu na zasadzie wolontariatu

2010-06-22 23:38:06 - Raskolnikow: Potwierdzam - wspaniale!!!

2009-02-01 19:17:36 - Od Macieja: albergue -donativo, koce, wspólna kolacja, śniadanie!, fantastyczni hospitaleros, jedyne takie na trasie, nie ma baru i sklepu, oddalone

od cywilizacji - miejscowość Guemes oddalone o 2 km - bar przy kościele menu 8 euro, dużo miejsc. Polecam!!!

Linderrio

Do Galizano: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 542.6 km

Komentarze:

Galizano

Do Latas: 4 km | Do Santiago de Compostela: 541.7 km

Komentarze:
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2011-09-27 22:50:04 - Haga:: Faktycznie piękny odcinek wybrzeżem! Statek Somo- Santander:2,40 euro.

2010-12-11 22:28:06 - Artur Kraków: Odcinek z Galizano do Somo można przebyć wzdłuż ruchliwej szosy, albo nieco zbaczając, wzdłuż przepięknych kantabryjskich plaż.

Jeśli nocowaliście w Guemes, Padre Ernesto opisze wam obie drogi. Ja szedłem jedną i drugą, i mogę bez wahania stwierdzić - podążanie wzdłuż szosy to porażka! W

Galizano trzeba skręcić w prawo, zgodnie ze strzałką >Playas> i zachwycać sie niezapomnianymi nadmorskimi pejzażami aż do Somo! W Somo czeka na nas prom do

Santander.

Latas

Do Somo: 2 km | Do Santiago de Compostela: 537.7 km

Komentarze:

Somo

Do Santander: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 535.7 km

Komentarze:

Santander

Mieszk.: 183000 | Do Penacastillo: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 531.6 km

Albergue/refugio: 1. Albergue Santander; Adres: Calle Rúa Mayor, 9-11; Otwarte: 15-22; przez cały rok; Cena: 1€;; miejsc: 18 w

2 pokojach; kontakt: 942 21-97-47 / 942 05-14-80 / 607 82-21-13; 2. Są tanie pensión 12 - 15€, usytuowane na ulicy Cuesta del

Hospital; 3. Albergue El Albacin; adres: Francisco Palazuelos, 21; tel. 944 217 753; 4. Albergue; adres: C/ Guevara 13; tel.: 942 312

968

Warto zobaczyć: Z łodzi, która nas przywiezie z Somo do Santander możemy zobaczyć to miasto w całym swoim blasku.

Wzniesione wokół naturalnego portu, wykorzystywanego już przez Imperium Rzymskie, łączy plaże i wzgórza wokół zatoki.

Katedra (s. XIII -XVIII) zwiedzić koniecznie, obok znajduje się refugio pielgrzymów. Obecna świątynia zamieniona z dawnego

klasztoru los Cuerpos Santos, Emeterio i Celedonio, który dał nazwę miastu (Sancti Emeteri). Początkowo wzniesiono budowlę

kościelną niską, kaplicę Chrystusa (wiek XIII), na dających się zauważyć ruinach rzymskich Puerto de la Victoria, a później się

wzniesiono kościół wysoki. Wyróżnia się ponadto krużganek gotycki, wyraźny wpływ cystersów, datowany na wiek XIV i krypta.

Pożar w 1941 zburzył znaczną część starego miasta, dlatego katedra i budynki wokół są całkowicie odnowione. Biorąc pod uwagę,

że etap dzisiejszy, który jest względnie krótki, mamy czas by przejść się przez jedno z najpiękniejszych miast Kantabryjskich,

polecamy strefę La Magdalena, el Sardinero i Kasyno. Można dopełnić spacer po mieście zwiedzeniem Domu -Muzeum Menéndez

Pelayo.

http://www.turismodecantabria.com

Komentarze:

2011-09-27 22:57:18 - Haga: W lipcu pokaźna kolejka chcących nocować. Albergue otwierano o 13 lub 13.30. W sypialni ciasno i duszno, płatny dostęp do internetu,

kuchnia ok, ale trzeba czekać w kolejce, jeśli właśnie jakaś grupka już gotuje. Zaletą jest możliwość zobaczenia miasta, pójścia na mszę św w pobliskiej katedrze. Rano, przed

świtem nie polecam kobietom samotnego wyjścia na trasę przez miasto- sporo grupek nocnych imprezowiczów, zdarzyły mi się zaczepki.

2011-09-07 13:24:43 - Emilia: W sierpniu 2011: wieczorem w albergue nie było już miejsc, hospitaliera wysłała pielgrzymów do ojca Francisco, który udostępnił

pomieszczenie w klasztorze przy katedrze.

2010-12-13 14:13:50 - Artur Kraków: W Santander polecam kolację >menu< w restauracji FEVE na stacji kolejki Feve, 5 minut od albergue. Duży wybór zestawów,

bardzo smacznie i obficie, 8.50 euro w 2010.

2010-09-02 14:47:34 - Ziemek Socha: Albergue jest w bloku, więc trochę ciasno i nie ma gdzie usiąść. W tym celu należy odwiedzić bar pani Doris. Fajna speluna!

2010-07-26 20:37:05 - Krzysztof: Albrerg ma 36 miejsc noclegowych wszystkie łózka są piętrowe. Jest kuchnia i są naczynia. Jest Ok. Byłem tam 27.04.2010r.

2010-07-04 22:05:14 - michal: hospitaleiro to bardzo mily wloch, chociaz juz ma swoje lata. 50 m jest dobra restauracja u doris, sa tam tez sniadania do pielgrzymow wiec

warto tam zjesc po wyjsciu ze schroniska

2010-06-22 23:39:22 - Simon: Albergue municipal - 5 euro - ale przyznam, że atmosfera dosyć chłodna...

2009-08-15 12:29:08 - aga: nie warto zostawać w santander. po obiedzie i odpoczynku polecam wyjście z miasta i podjechanie kolejką do schroniska w polanko, co daje

świetną możliwość dojścia następnego do wspaniałej Santillany i obejrzenia muzeum w Altamirze. 

2008-08-12 13:40:05 - Od Łukasza: Albergue "Arco Iris". Prywatne schronisko ok 3km przed Santillana del Mar. 8,5E+8E za menu dias. Brak sklepu. Zdecydowanie

bardziej polecam udać się do uroczej Santillana, no ale może ktoś sobie ceni ciszę i spokój ;P

2008-08-11 16:23:54 - Od Macieja: Santander -albergue prywatne -6euro, 100m od katedry. W barze El Brruco można zostawić plecak, otwarte od 15-tej, brak kocy,

kuchnia wyposażona. Groźny hospitalero gasi światło o 22-ej, a o 7-mej włącza muzykę na cały regulator, nie pozwolił spać na karimacie, chłopcy spali na korytarzu! Brak

alternatywy! Menu w barze El Brruco 8,5euro.

Etap 13 :: Santander - Santillana del Mar (34.5 km)
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Wyczerpujący etap, który nas zmusza do wczesnego wstawania. Wychodzimy z Santander przez szpital Valdecilla, na szosę

N-611w kierunku do Peñacastillo (km 4,6). Przechodzimy przez tę miejscowość i strzałki doprowadzą do przystanku

Mortera, i stąd do Boó Piélagos (km 11,4). By przejść rzekę, musimy pójść wzdłuż brzegu w kierunku Arce (km 16) i Oruna

(km 17,2), i potem wrócić po drugiej stronie rzeki, ponieważ most kolejowy, chociaż skraca o prawie siedem kilometrów, to jest

tam wstęp wzbroniony dla pieszych. Przejście na własną odpowiedzialność. Na wysokości stacji kolejowej skręcamy w lewą

stronę na wzgórze, do osiągnięcia la Virgen del Monte (Najświętszej Panienki z Góry). Camino skręca w prawo i mamy

wspaniałe widoki, przybywamy do Mogro (km 20,7). Z tej miejscowości wychodzimy przez starą część, przez cmentarz, by

skierować się do rurociągów firmy Solvay, obok których pójdziemy do miejscowości Requejada (km 31). Mijając fabrykę,

skręcamy w prawą stronę i przechodzimy tory kolejowe ale na rondzie, zamiast kontynuować szosą w lewo w kierunku

Santillana, która jest niebezpieczna ze względu na ruch samochodów, kontynuujemy w prawo by przejść trzysta metrów potem

ścieżką w lewo, droga dłuższa lecz spokojniejsza. Doprowadzi nas do Campliengo, mamy tu refugio zwykłe dla pielgrzymów w

zajeździe Arco Iris(km 39,5) , do właściwego Santillana zostaje kilometr (40,3).

Penacastillo

Do Boo de Pielagos: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 527 km

Komentarze:

Boo de Pielagos

Do Arce: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 520.2 km

Albergue/refugio: Albergue de Boo de Pielagos; Adres: Barrio de la Encerrosa; Miejsc: 24. Obok kościoła parafialnego, tuż przy

torach kolejowych. Bez kuchni.

Komentarze:

2010-09-02 14:49:03 - Ziemek Socha: Idąc z Santander warto skrócić sobie w Boo drogę idąc przez most kolejowy nad rzeką. Oszczędność ok 8 km.

2010-07-04 22:06:53 - michal: część z nas nie chciała zostawać w Santader i ruszyła do Boo. Niestety nie ma tu schroniska. Znajomi musieli spać na plebani.

2008-11-26 12:40:00 - Krysia: Nie ma schroniska, trzeba iść dalej do Polanco

Arce

Do Oruna: 1 km | Do Santiago de Compostela: 516.4 km

Komentarze:

Oruna

Do Mogro: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 515.4 km

Komentarze:
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Mogro

Do Cudon: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 510.9 km

Komentarze:

2010-12-11 23:00:54 - Artur Kraków: Mijając w Mogro kościół z trzema wysokimi krzyżami (takie krzyże trochę jak w Gdańsku), po pewnym czasie dochodzimy do małego

lasku po naszej lewej ręce i nagle wyrasta przed nami wyraźny, duży kierunkowskaz nakazujący nam pod kątem prostym skręcić w prawo, do Cudon. Jeśli zignorujecie tą

strzałkę i pójdziecie PROSTO zaoszczędzicie około trzech kilometrów drogi! Nie potrafię zrozumieć w jakim celu Camino kieruje nas do Cudon, wbrew jakiejkolwiek logice,

robiac ogromne koło. Idąc prosto, przechodzimy przez miejscowość Mar, i wkrótce docieramy do Requejady gdzie pojawią się znów żółte strzałki. Dla osób które próbują w

ciągu jednego dnia dotrzeć z Santander aż do Santillany te zaoszczędzone trzy kilometry mogą być na wagę złota!

Cudon

Do Requejada: 4 km | Do Santiago de Compostela: 507.8 km

Komentarze:

Requejada

Do Barreda: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 503.8 km

Albergue/refugio: Polanco (koło Requejada); klucze w “ Bar Quin “ Sra. Ascensión (nazwane przez polskich pielgrzymów Chatką

Hobbita). W osiedlu Rolisas-Mare, mały albergue pielgrzymów, około pół kilometra od oficjalnej trasy Camino. Miejsc: 6; cena - 4

euro;

Komentarze:

2011-09-07 13:27:48 - Emilia: ok. kilometr od albergue, w Requejada jest mały sklep. albergue jest bardzo przytulne, ale bez kuchni

2010-12-13 21:03:45 - Artur Kraków: Z Chatki Hobbita do następnego albergue Arco Iris (dokładny pomiar) 8.7 km, do albergue w Santillanie 10.5 km. Jeśli już w

Polanco jesteśmy zmęczeni, a są jeszcze dla nas miejsca, na pewno lepiej zostać tu na noc.

2010-12-05 15:23:11 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W Polanco nie warto liczyć na miejsce wieczorem (nawet na podłodze), a do Arco Iris daleko.

Barreda

Do Camplengo: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 502.1 km

Komentarze:

Camplengo

Do Santillana del Mar: 0.8 km | Do Santiago de Compostela: 497.9 km

Albergue/refugio: Campliengo – Queveda: Albergue prywatne Arco Iris: Miejsc 60; Cena: 8,5€; kolacja 7€;; śniadanie 1,5€.

Znajduje się do siedmiuset metrów od trasy Camino, zanim dojdziemy do miasteczka Campliengo. Jest miejscem odludnym, lecz

bardzo gościnny, prowadzonym przez Jose, i jego rodziców Pedro i Charo. Jeśli jeszcze w dobrym zdrowiu, możliwe że Charo

nauczy was poematu bliskiego jemu sercu. Możliwa rezerwacja: Tel: 942-897946; otwarte cały dzień.

Komentarze:

2008-08-25 22:18:07 - andrzejh: nocując 7.08 w Arco Iris trafiliśmy na imprezę urodzinową Jose, zorganizowaną dla wszystkich gości :)

Santillana del Mar

Mieszk.: 4000 | Do Arroyo: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 497.1 km

Albergue/refugio: Noclegi na kempingu Altamira Park Santillana del Mar Barrio las Quintas 29. Oprócz schronienia na kempingu,

buduje się obecnie albergue w parku Muzeum Jesús Otero - cena: 10€, miejsc: 42

Warto zobaczyć: Nie jest święta, ani płaską, ani nie ma morza (4 km do morza), lecz jest miasteczkiem pięknym w każdym calu o

charakterze historycznym i narodowym, cała miejscowość jest pomnikiem samym w sobie. Spacer po jej wybrukowanych ulicach

przenosi nas wieki wstecz. Jej domy, dwory i budynki gospodarcze mają barwę ochry. Z licznych muzeów tego małego miasta

wyróżnimy Kolegiatę Santa Juliana (męczennica, jest jej grobowiec, legenda głosi, że schwytała diabła), z wieku XII, to początki

miasteczka. Jego retabulum centralne, na pewno spotkamy też w Santiago. Krużganek romański jest z końców wieku XII i

początków XIII. Ze swoim szeregiem kapiteli bogato ozdobionych rzeźbami zwierząt i scenami z polowania, jest unikatowy w

kulturze cantábrica. Kościół dopełniają okazałe organy intensywnie przyozdobione.

.Muzeum Diecezjalne, mieści sie w Convento Regina Coeli, do którego wchodzi się z tym samym biletem, co do Kolegiaty,

dysponuje szerokim materiałem artystycznym kantabryjskim, włączając ekspozycję pielgrzymki do Santiago.

Jaskinie Altamira, nazywane “kaplica sykstyńską” malarstwa przedhistorycznego, znajdują się 3 km od Santillama Mar.

“Neocueva”, jest jaskinią sztuczną kopią oryginału żeby wszyscy mogli ją zobaczyć cena 2.40 euro. W sob. od 14 i niedz. wstęp

wolny. Do Oryginału mają wstęp tylko naukowcy.

Komentarze:

2010-09-02 14:51:02 - Ziemek Socha: Za donativo można nocować pod dachem (3mx5m) z boku albergue. Ale tam też może zbraknąć miejsca;) 

2010-06-22 23:40:42 - Raskolnikow: Albergue municipal w parku - 6 euro

2008-11-26 12:43:00 - Krysia: W barze w Sanillanie, menu dla pielgrzymów 4 euro, jest mimi market troszkę dalej od centrum

2008-08-11 16:25:25 - Od Macieja: Santillana del Mar - albergue municypalne Anexo a Museo Josus Se Otero- 6euro, 16 miejsc, koce, kuchnia mikrofalowa, bardzo dobre,

zadbane, otwierane o 16-tej. Polecam!!! Można też spać na kempingu za 10euro. Menu w barze po drodze przed Sanillana 7euro. W Santillana drożyzna!

Etap 14 :: Santillana del Mar - Comillas (21.5 km)
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Z refugio Arco Iris(Tęcza), dochodzimy do Campliengo i potem do eleganckiej Santillana del Mar. Z tego sławnego miasteczka

wyjdziemy pnąc się w górę ulicą los Hornos do Arroyo. Cały czas szosą, z Arroyo (km 2,2) przybywamy do Oreña (km 3,6) aby, za tą

miejscowością dojść szlakiem camino do osiedla Caborredondo (km 6). Stąd, kontynuujemy drugorzędną szosą, aż do skrzyżowania z

CA-131 i idziemy naprzód w dół do Cigüenza, gdzie możemy odwiedzić kościół San Martín. Stąd dotrzemy do Novales (km 10,1) aby

przejść jej uliczkami i kontynuować szosą do Cóbreces, gdzie znajduje się klasztor, w którym są przyjmowani pielgrzymi (km 12,6).

Od Cóbreces, żółte strzałki prowadzą nas dawną szosą CA-481, do wysokości Tramalón, skąd zobaczymy po raz pierwszy w całym

swoim blasku, jeśli pogoda na to pozwoli, pasmo górskie cantábrica. Idziemy dalej drogą prawie równoległą do szosy, mijamy

kemping Helguero i kierujemy się do osiedla La Iglesia (km 17,5). Stąd, kontynuujemy szosą do Pando a potem do Concha (km 20,1).

Od tej miejscowości musimy kontynuować drogą do Comillas, wchodząc przez most naprawiony w 2005r (km 20,5).

Arroyo

Do Oreña: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 494.9 km

Komentarze:

Oreña

Do Caborredondo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 493.5 km

Warto zobaczyć: 

Wyróżnia się w Oreña kościół parafialny San Pedro z XVI wieku, samotny przy wyjściu.

Komentarze:

Caborredondo

Do Novales: 5.3 km | Do Santiago de Compostela: 492.3 km

Komentarze:

Novales

Do Cobreces: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 487 km

Warto zobaczyć: Stolica zarządu miejskiego, posiada mikroklimat zbliżony do Morza Śródziemnego, co pozwoliło rozwinąć

uprawy pomarańczy i cytryn. Kościół Nuestra Se&ntilde;ora z XVI wieku, z barokowymi retabulo.

Komentarze:

Cobreces
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Do La Iglesia: 4.9 km | Do Santiago de Compostela: 484.5 km

Albergue/refugio: Noclegi dla pielgrzymów w Cobreces; Tel. 942 725 017 ;wskazane awizować przybycie; 3 euro ; adres: Barrio

Los Corrales. Przyjmują, jeśli mogą, cystersi w opactwie. Nie ma kuchnia ale dają posiłki, a bary są blisko. Miejsc: 26 w 5

pokojach; ot. od 9.30 do 19-tej.

Warto zobaczyć: Trasa Camino biegnie przez starą część miasteczka, jest to miejscowość nadmorska z plażami dla turystów.

Opactwo Cisterciense Viaceli, zbudowano dopiero (1908) z pieniędzy emigrantów z południa Hiszpanii. Do jej boku przystawiony

jest kościół San Pedro Advícula, z dwoma wieżami z przodu z tego samego okresu co opactwo i także neogotycki.

Komentarze:

2011-09-27 23:06:30 - Haga: Cystersi nocują pielgrzymów w baraczku nieopodal klasztoru. Łóżka piętrowe i pojedyncze, kilka łazienek, warunki skromne, brak

jakiejkolwiek możliwości gotowania, są koce. Cena 5 euro. Można uczestniczyć w nieszporach o 21. Msza św rano.

2010-12-05 15:24:11 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): 5 euro

2008-11-26 12:46:00 - Krysia: Niestety posiłków u cystersów nie ma, w schronisku dwie duże sale, dobre łazienki.

La Iglesia

Do Concha: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 479.6 km

Komentarze:

Concha

Do Comillas: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 477 km

Komentarze:

Comillas

Mieszk.: 2400 | Do El Tejo: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 475.6 km

Albergue/refugio: Albergue municypalne dla pielgrzymów La Pe&ntilde;a; 5€; Klucze znajdują się na policji municypalnej.

Posiada kuchenkę mikrofalową. Miejsc: 20 (14+6); Tel. 942 720 033 ot. 16-19.

Warto zobaczyć: Szlacheckie miasteczko usytuowane między wzgórzami, plażą i portem. Od południa, pałac Sobrellano, stylowy

neogotycki, obok kaplicy–panteonu w tym samym stylu. Został zbudowany z nakazu pierwszego markiza Comillas, osobę, która

zdobyła majątek w Ameryce Antonio López. López po swoim powrocie z Ameryki, pobudził swoją rodzinną miejscowość w końcu

XIX wieku, przemieniając w placówkę turystyczną Corte. Od północy, na wysokości Cardosa, wyróżnia się monumentalny gmach

Uniwersytetu Papieskiego, dziś pusty, także zbudowany za pieniądze markiza. Po drodze do pałacu Sobrellano możemy odwiedzić

Capricho de (Kaprys) Gaudi, z 1885, dziś jest tam restauracja, ogrody otwarte dla zwiedzających.

Komentarze:

2008-08-11 16:25:59 - Od Macieja: Comillas - albergue municypalne -5euro, zgłaszamy się do Oficiny de Turismo i to możemy dostać klucz, hospitalera przychodzi o 16-tej,

koce, pralka, kuch. Mikrofalowa, automat do kawy, sejf za 1euro. Polecam! Menu w barze 10euro.

Etap 15 :: Comillas - Unquera (32.3 km)
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Wychodzimy z Comillas by wyjść na tę samą szosę CA-131, którą porzucimy za ponad dwa kilometry, by skierować się do El Tejo

przechodząc tuż obok wspaniałego parku Oyambre. Stąd przekraczamy, w dosłownym znaczeniu, zatokę Santa Marinai i tak

przybywamy do San Vicente po historycznym moście La Maza.

Wychodzimy w kierunku Acebosa szosą, która bierze początek w starej części miasta, kierunek “Hotel Las Calzadas”. Camino

prowadzi pozostałością średniowiecznego traktu i doprowadza nas na nowo do szosy, by wejść najpierw do Hortigal, a potem

Estrada. W końcu, strzałki prowadzą przez małą miejscowość Serdio stale szosą CA-181, aż skręcimy w prawo. Przechodzimy ujście

rzeki Tina Menor przez Pesués by przejść szosę N-634 i szlakiem po łagodnym stoku, zejść do Unquera i wejść do Asturii po przejściu

rzeki Deva

El Tejo

Do San Vicente de la Barquera: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 469.5 km

Warto zobaczyć: Przed wejściem do miejscowości, za cmentarzem, spotykamy kościół Santa María z XIII wieku. Utrzymywany w

dobrym stanie arquivoltas, kapitele i canecillos romańskie z XII wieku, pozostałe z dawnego klasztoru, któremu król Alfonso VIII

nadał wiele własności ziemskich w 1179.

Komentarze:

San Vicente de la Barquera

Mieszk.: 4400 | Do Acebosa: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 463.7 km

Albergue/refugio: 1. Albergue pielgrzymów Consejería de Cultura El Galeon w San Vicente de la Barquera (Sofia i Luis) Miejsc:

45 (26+18), 5€; adres: C/ Alta n&deg; 12; Tel. 942 219 747; ot.13.30-22, dom parafialny obok świątyni Nuestra Se&ntilde;ora de

Los Angeles; 2. Albergue prywatne La Revilla; Miejsc:24; Cena 8€, Posiłek: 7€, w parku Oyambre między Comillas a San

Vicente; Kontakt: 942 711 680 / 626 354 527 (Elena)

Warto zobaczyć: Początki tej miejscowości nie są znane, lecz niektórzy historycy umiejscawiają ją jako heredera miasta

rzymskiego Esencia, znalezioną w Portus Vereasueca. San Vicente stanowi jeden z najbardziej znanych i pięknych widoków całego

Cornisa Cantábrica. Miejsce na drodze między Asturią i Kantabrią, położenie geograficzne sprzyjało niewątpliwie jego rozwojowi

jako jedno z miejsc turystycznych preferowane w rejonie. Wyróżnia się w starej części miasta rybacki kościół Santa María de los

Ángeles z XV wieku, obok ruin dawnego szpitala pielgrzymów, który należał do Zakonu Maltańskiego. W innym krańcu starówki

otoczonej murem znajduje się Castillo del Rey, z początków XIII wieku, także otwarty ponownie do zwiedzania zmieniony w

muzeum historii miejscowości. Most, przez który wkroczyliśmy do miejscowości, nazwany de la Maza (Maczugi), ma 28 przęseł i

był zbudowany na rozkaz Królów Katolickich w XVI wieku.

Komentarze:

2011-10-17 12:09:12 - Marta: Wybrałam sobie to miejsce jako start Camino. Dojechałam pociągiem z Santander. Jeżeli ktoś wpadnie na podobny pomysł to radzę (stojąc

tyłem do stacji kolejowej) skręcić w prawo i dość do miejsca gdzie można przejść przez tory kolejowe, potem iść tą drogą cały czas prosto, najlepiej zapytać miejscowych

gdzie jest jakaś \"flecha\" <strzałka> lub \"concha\" <muszla>, ale wydaje mi sie że tą drogą iść cały czas prosto a jak będzie skrzyżowanie to w prawo (ale nie jestem

pewna). Właściwie do skrzyżowania nie było żadnej żółtej strzałki.

2011-09-27 23:13:12 - Haga: W tym roku atmosfera nie była już taka przyjemna(traktowanie pielgrzymów przez hospitaleros np.narzekanie, że chcemy wyjść o 6 rano na

trasę, pilnowanie, czy wrzuciliśmy donativo za posiłek). Za to możliwość prania i suszenia w suszarce- w sumie 8 euro, albergue- 6 euro, wspólna, ciepła kolacja, śniadanie

(ale nie dla wychodzących o 6), dobre warunki sanitarne. Dużo ciekawych miejsc do zobaczenia w pobliżu np. kościół, zamek...

2010-09-02 14:54:07 - Ziemek Socha: Ciekawie położone na wzniesieniu schronisko. Cena to wciąż 6e. Kolacja i śniadanie za dodatkowe donativo. Niektórzy narzekają na

pogryzienia przez pchły na następny dzień, ale to plotki:D Polecam

2010-07-29 19:46:39 - Tomasz: Schronisko duże z bardzo sympatyczną atmosferą. Dla chętnych wspólna kolacja i śniadanie za donativo. Hospitalero po kolacji dokładnie

opisuje możliwość przejścia następnego odcinka trasy, który nie wszędzie jest dobrze oznakowany.

2010-07-04 22:09:36 - michal: schronisko z przyjemna atmosfera, lozka pietrowe, wspolna kolacja, polecam sprobowac miejscowych ryb

2009-08-28 11:00:39 - Ela: schronisko czyste ,b. mili Sofija,Luis,rudy kot.Cena 6E z wspólną kolacją i śniadaniem.Uroczy ,nieśmiały ksiądz błogosławi i rozdaje plastikowe

różańce.Sofija namówiła mnie na wycieczkę do San Toribio de Liebana sanctuario z fragmentm z Krzyża Chrystusa cudownie położone w Picos de Europa.Można stamtąd

przemieścić się do Covadonga ,co też polecam.

2008-11-26 12:48:00 - Krysia: Schronisko okropne, brudne, omijać z daleka

Acebosa

Do Serdio: 5 km | Do Santiago de Compostela: 462 km

Komentarze:

Serdio

Do Pesues: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 457 km

Albergue/refugio: nowe albergue w starej szkole; Miejsc 16; cena: donativo; kuchnia-jest; 664 10 80 03; 942 718 431

Komentarze:

2010-10-11 20:40:27 - Ania: W drugiej połowie września byliśmy jedynymi pielgrzymami, którzy się tu zatrzymali na nocleg. 5 euro. Są elektryczne piecyki podłączanie do

prądu, przy których można wysuszyć pranie. We wsi brak sklepu, tylko bar. Klucz do wejścia do albergue leży pod ławką, która stoi przy wejściu. Pierwszy pielgrzym może

sam się obsłużyć i wejść, bo hospitalera przyjeżdża dopiero ok. 16.00.

2010-06-22 23:42:05 - Raskolnikow: Jedyne schronisko na trasie, gdzie jest osobny pokój dla chrapiących :) Koszt 5 euro od tego roku.

2008-11-26 12:49:00 - Krysia: Schronisko rewelacyjne, niestety w miejscowości nie ma sklepu i prowiant trzeba przynieść ze sobą, za to w barze przepyszna czekolada.

Pesues

Do Unquera: 9.8 km | Do Santiago de Compostela: 453.1 km

Komentarze:

Unquera

Mieszk.: 800 | Do Colombres: 1 km | Do Santiago de Compostela: 443.3 km

Albergue/refugio: Zwykle latem, przystosowuje się stadion sportowy jako albergue pielgrzymów, aczkolwiek zależy to od liczby
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pielgrzymów i od dyżurującego przedstawiciela władzy. Konkretnie, w szkole San Román.

Komentarze:

2008-08-11 16:27:13 - Od Macieja: Unquera - brak albergue! Podobno jest w Colombres? W Unquera w barze Tucan łóżko 15euro!

Etap 16 :: Unquera - Llanes (19.5 km)

Wychodząc z Unquera wchodzimy do Asturii po przejściu rzeki Deva. Stąd, kontynuujemy na wzgórze po zboczu Canto aż do wejścia

do Colombres. Przechodzimy przez miejscowość i schodzimy do krajowej N-634. Odtąd do Pendueles znaki jacobeas nam wskazują

kolejne szlaki by ominąć szosę krajową. Od tej miejscowości, oznakowanie jacobea pokazują jak dojść do Llanes, chociaż można iść

drogą E9 do Llanes, ale jest dalej.

Colombres

Mieszk.: 1300 | Do Buelna: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 442.3 km

Warto zobaczyć: Stolica rady miejskiej Rivadedeva. Możemy odwiedzić po lewej stronie drogi dworek Guadalupe (1905),

zbudowany przez emigranta do Ameryki Í&ntilde;igo Noriega. Jest siedzibą Fundacji Archiwum Ogólnego Emigrantów do Ameryki

i Muzeum Emigracji. W poniedziałek zamknięte.

Komentarze:

2011-10-17 12:21:59 - Marta: I jeszcze dodam, że pieczątka i zapłata 3e w barze :) 

2011-10-17 12:19:38 - Marta: Polecam Polideportivo (halę sportową). 3 euro, śpi się na łóżkach polowych, a jeżeli kto ma ochotę to można na materacach. Hospitalero

wytłumaczył nam że dzięki temu że pielgrzymi płacą 3 euro to mogli zakupić łóżka polowe quechucha. Spałam na materacu więc nie wiem na czym wygodniej ;D Można

korzystać z basenu który jest przy barze, to był mój pierwszy nocleg na Camino i zaczął się od pytania: \"czy ja jestem na pielgrzymce, czy na super wakacjach?\", niedaleko

tej hali sportowej są sklepy itd., a obok jest przecudowny park, gdzie razem z koleżanką po raz pierwszy skosztowałyśmy piwa \"san miguel\" pod palmami :D jak się trochę

przejdzie po tym parku to można też dostrzec drzewa z pomarańczami, które są małe, ale bardzo słodkie i pyszne. Mnie to miejsce urzekło, ale chyba po 20 zamykają ten park

i musiałyśmy skakać przez płot, jednak taki problem to nie problem :D Jeżeli kto lubi podobne klimaty to zachęcam do zostania w tym miejscu! 

2010-12-11 23:41:21 - Artur Kraków: Ja również polecam polideportivo w Colombres. Tylko 3 euro, a jeśli ktoś chrapie, można się od niego odsunąć o 50 metrów :) Z

drugiej strony polideportivo, przy basenie, bar z pysznym menu dla pielgrzymów za 9 euro.

2010-07-29 19:51:59 - Tomasz: Można nocować w miejscowej sali gimnastycznej (Polideportivo). Warunki spartańskie, ale są prysznice i materace na których się śpi w

miarę wygodnie. Nocleg kosztuje 3 euro, a sam odpowiedzialny za Polideportivo jest bardzo miły. W niektóre dni można za darmo skorzystać z basenu przy sali

gimnastycznej. Gorzej, że czasami do 20.30 miejscowi grają na sali w piłkę i korzystają z siłowni. W barze Langosta bardzo dobre menu za 9 euro

2010-06-08 21:36:09 - Zygmunt: Jest duże, drogie i nieprzyjemne albergue. Ciasne pokoje po 8 miejsc. Nocleg 12 EUR

Buelna

Do Pendueles: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 435.2 km

Komentarze:

Pendueles

Do Llanes: 10 km | Do Santiago de Compostela: 433.8 km

Warto zobaczyć: Kościół parafialny San Acisclo, pochodzenia średniowiecznego, z tego okresu, zachowała się gotycka fasada

południowa. Był oD&ntilde;awiany i powiększony w końcu XVIII wieku.
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Komentarze:

Llanes

Mieszk.: 13000 | Do Poo: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 423.8 km

Albergue/refugio: Brak albergue dla pielgrzymów. Inne możliwości noclegu: 1. Albergue młodzieżowe Llanes; Adres: Calle Celso

Amieva, 7, Miejsc: 80; brak kuchni;(+34) 985 400 770 2. Albergue prywatne Camping Palacio de Gara&ntilde;a; Miejsc: 104; (+34)

985 410 075, http://www.campingpalacio.com, 3. Albergue prywatne La Estación; Antigua Estación de Feve. Miejsc: 52; (+34) 985

401 458, http://www.escueladenaturaleza.com 4. Albergue prywatne La Portilla Miejsc 100/48 (recepcja hotelu Alonso) - cena 30€,

złe warunki

Warto zobaczyć: Llanes było jednym z najbardziej kwitnących miast nadmorskiego asturiano. Warto zobaczyć: mury romańskie z

XIII wieku i zachowane w przeważającej części. W ich części północnej pozostała wieża zamku, dziś biuro turystyczny i kościół

parafialny gotycki Santa María. Ratusz zaczęto budować w połowie XII wieku, z tej epoki zachowało się wewnątrz kilka kapiteli

romańskich i okno germianda w zachodniej fasadzie. Kaplica la Magdalena (w. XIII) i Plac Santa Ana, z zachwycającymi

średniowiecznym proporcjami, na przykład dwa romańskie okna domu markizów Gasta&ntilde;aga. W porcie rybackim wyróżnia

się Cubos de la Memoria, baskijskiego artysty Agustín Ibarrola kolorowe bloki betonowe.

Jeśli przyszliśmy oficjalną trasą (szosą) napotkamy na wysokości Jorcada przed wejściem do Llanes kaplicę Santo Cristo del

Camino. Odbudowana, której pochodzenie sięga XVI wieku. Stąd mamy jeden z najlepszych widoków na miejscowość i jego

wybrzeże.

Extramuros zachowane pozostałości jednego z pomieszczeń dla gości jacobeas, San Roque. Zawierają akta stu osób przyjętych w

XVIII wieku, jak również informacje o śmierci dwudziestu z nich z przemęczenia lub różnych chorób.

http://www.ayuntamientodelllanes.com

Komentarze:

2011-09-27 23:20:14 - Haga: Spałam w lipcu w La Estacion- 14 euro! Nie polecam- dość ponuro, brudno w łazienkach. Jedna mikrofalówka i kuchenka z 2 płytami, trochę

naczyń. Jest świetlica, w której można usiąść i zjeść, bo w pokojach obskurnie.Dostęp do internetu gratis. Blisko sklepy.

2011-09-13 10:21:39 - Grażyna: Można zarezerować miejsce w schronisku La-Estacion obok dworca dzwoniąc na podany telefon!

2011-09-13 10:19:44 - Grażyna: w sierpniu 2011. Zgodnie z radą hospitalera w Colombres w Pendueles skręciliśmy ze znaków Canino na E - 9, znaki biało - czerwone,

wzdłuż wybrzeża. Może dłużej ale przepięknie aż do LLanes. Nawet to długie obejście miasta nagle szybko sprowadza do centrum Llanes.

2011-09-07 13:34:24 - Emilia: w sierpniu 2011: w LLanes bardzo trudno było zalapać sie na nocleg, trasa z Pendueles do LLanes w przebudowie, praktycznie nie ma

strzałek, tylko idzie się szlakiem E-9, który jest piękny, ale dłuższy o kilka kilometrów. Tuż przed LLanes jest miejsce, z którego widać panoramę tego miasta. Jeżeli jest się

zmęczonym, zdecydowanie lepiej wybrać później szosę, ponieważ E-9 prowadzi zupełnie naokoło. 

2010-12-13 14:34:48 - Artur Kraków: Jakieś pół godziny drogi od LLanes jest albergue w Poo. Wybierając się tam polecałbym zjeść posiłek w LLanes, bo przy niskiej

frekwencji w albergue hospitalero nie robi (oczywiście płatnej) kolacji, ale odsyła gości do nie najtańszej restauracji w Poo.

2010-10-11 20:45:07 - Ania: W drugiej połowie wrześnie albergue koło stacji kolejowej Renfe to jedyne czynne schronisko w tym mieście. Niemcy, którzy poszli najpierw na

drugi koniec miasta do innego albergue zastali tam zamknięte drzwi i musieli się wracać do stacji. Cena dla pielgrzymów 10 euro, mimo że oficjalne ceny dla pozostałych

gości są wyższe. Jest kuchnia z mikrofalówką i opiekaczem na bagietki. Pralka za opłatą. Niedaleko schroniska (wychodząc - w prawo i cały czas prosto) 2 markety.

2008-08-12 10:37:06 - Od Macieja: LLanes - albergue prywatne przy stacji RENFE - 10euro jest najbliżej centrum, latem przepełnione o 14-tej ostatnie łóżko!

Etap 17 :: Llanes - Ribadesella (27.2 km)
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Wychodzimy na główną szosę AS-263, w kierunku Ribadesella. W miejscowości Poo jest bałagan z żółtymi strzałkami, przez to co

radzę trzymać się wskazań na Hotel Villa-Miramar, obok którego przebiega szlak jacobea. Z Poo wychodzimy na szosę a potem

szlakiem do Celorio. Gdy miniemy klasztor Celorio, wchodzimy w strefę plaż by wyjść na szosę, która nas prowadzi do Barro.

Kontynuujemy dalej różnymi ścieżkami i dróżkami, które nas doprowadzą do miejscowości Niembro, a później do Naves. Stąd,

kontynuujemy drogą, dawna trasa szlaku Llanes – Ribadesella. Przechodzimy przez miejscowości Villahormes, Nueva, Pineres Pría i

Cuerres aby zbliżyć się do Ribadesella. Albergue dla pielgrzymów San Esteban napotkamy nieco dalej za Ribadesella, za łagodnym

wzniesieniem (km 32,8). Uwaga: albergue jest oddalone od miasta i nie ma tam nawet baru, dlatego trzeba będzie się zaopatrzyć w

Ribadesella, jeśli chcemy tam nocować.

Poo

Mieszk.: 160 | Do Celorio: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 421.3 km

Albergue/refugio: Albergue turystyczny Llanes Playa de Poo: 1,5 km za Llanes i 200m od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe z łazienką

w pokoju. Pokoje 4-osobowe są obszerne z dużą szafą wbudowaną w ścianę. Pokój 8 osobowy jest bardzo przestronny i pośrodku

ma stół i krzesła. Posiada dostęp do Internetu płatny i wifi bezpłatne. Nie dysponuje z kuchnią. Można rezerwować. Cena: Rabat 2 €

dla pielgrzyma. Pytać o cenę. Miejsc: 21, Telefon: (+34) 985 403 181 Email: ivangv@alberguesasturianos.com,

http://www.alberguellanes.com

Komentarze:

2011-10-17 12:31:18 - Marta: Alberge za 9.9 euro w Poo, troche ukryte, trzeba gdzieś kolo baru skręcić w taki wąski korytarz i iść do końca i potem chyba skręcić w

prawo... na przeciwko stadlina koni, niedaleko plaża, sklepy są trochę dalej, ale w llanes można sobie zrobić zakupy w marketach, spałam sama z koleżanką w 3-osobowym

pokoju, miałyśmy widok na góry ;D cudowne miejsce, ale nie polecam imprez do późna z pielgrzymami i picia wina z Hiszpanami bo następnego dnia będzie kiepsko chodzić

;P jest gitara na której można sobie pograć, mikrofalówka i naczynia których później nie trzeba zmywać, bo hospitalero się tym zajmie :D bardzo fajny klimat :)

2011-09-07 13:35:37 - Emilia: Albergue prywatne - completo o 10 rano, ponieważ można rezerwować miejsca..

2010-09-02 14:57:39 - Ziemek Socha: Albergue prywatne (nie pamiętam ile, ale ponad 10e) w domu członków zespołu muzycznego. Gitara klasyczna dostapna dla

pielgrzymów. Ładny widok z funkcjonalnego ogrodu na elementy Picos de Europa. Hospitalierzy są niesłowni. Nie robią - dodatkowoopłacanych - kolacji i śniadań. Jednak

dom - mimo, że ukryty koło plaży - to godny polecenia.

2010-07-29 19:40:56 - Tomasz: Niestety, w lecie (chyba od lipca) ceny znacznie wzrastają. Dla pielgrzymów z 7,50 robi się 12,50

2010-06-22 23:44:04 - Raskolnikow: Poza wakacjami jest taniej. Ja w maju płaciłem 7,5 euro. Dodatkowo jeśli następny nocleg będziesz miał w Ribadesella zapłacisz 2

euro mniej. Nie ma internetu - tylko wifi

2008-08-12 13:44:28 - Od Łukasza: Poo - albergue privato 11,90E

Celorio

Mieszk.: 460 | Do Barro: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 419.2 km

Albergue/refugio: Albergue La Casona Celorio; Miejsc 65; pokoje max 6-osobowe; 800m do plaży. Dobre!

Warto zobaczyć: Do tej miejscowości przybywamy tuż z plaży, na wysokości klasztoru San Salvador (założony w 1107). Na

pierwotnym planie romańskim zachowała się wieża i wewnętrzna fasada ponieważ, jak widać, nowy gmach klasztorny jest dużo

późniejszy, zbudowany w XVIII wieku. Ten klasztor osiągnął swoją świetność w XVII wieku. Miał pomieszczenia dla pielgrzymów

otwarte od 1198 roku. W nich dawał pielgrzymom tradycyjną gościnność klasztorną z nakazu benedictina.

Komentarze:

2011-06-15 21:36:14 - kuba: brak albergue! Nikt nic o żadnym nie wiedział (pytaliśmy autochtonów). Za to jest supermarket i pension w miarę przyzwoity (ubrania szybko

schły) cena dla pielgrzymów 10E. Od pierwszej plaży w głąb miasteczka. 

2008-08-12 13:45:10 - Od Łukasza: Celorio - hotel with special prizes for pilgrims, co znaczy 10E. Ja mogę polecić przejść się jeszcze jakieś 7km do miejscowości Niembro.

Nad jeziorem jest kosciółek, pod dachem można się elegancko przekimać. Miejscówka przednia :)

Barro

Mieszk.: 300 | Do Niembro: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 417.3 km

Warto zobaczyć: Kościół Nuestra Se&ntilde;ora de las Dolores, neoklasyczny z wieku XVIII, lecz nie dla samej w sobie budowli,

lecz dla spektakularnego jego otoczenia, Budynek postawiony na półwyspie na wydmach, które zalewane są podczas przypływu.

Komentarze:

Niembro

Do Naves: 4 km | Do Santiago de Compostela: 416.4 km

Komentarze:

Naves

Do Nueva: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 412.4 km

Komentarze:

Nueva

Do Pineres de Pria: 2 km | Do Santiago de Compostela: 408.8 km

Warto zobaczyć: Klasztor San Antolín Bedón (w XII -XIII) znajduje obok plaży, przy ujściu Bedón. Z dawnego klasztoru

pozostaje dziś tylko jego kościół, świątynia późnoromańska (wiek XII). Reszta budynków jest z w. XVIII.

Komentarze:

2011-09-07 13:42:19 - Emilia: sierpień 2011: nowe prywatne albergue \"Casa Principado\" dla pielgrzymów, 12,50 euro, 15 euro ze śniadaniem (tosty z dżemem i kawa), na

nasza prośbę gospodyni za darmo wyprała nam ubrania w pralce! W Pensjonacie przy wejściu do miejscowości warto spytać o miejsce dla pielgrzyma, za 15 E oferują

nocleg w przerobionym na jednoosobowy pokój Orio!

2008-08-26 22:22:38 - andrzej: przy wejściu do miejscowości widziałem pensjonat z wywieszką "dla pielgrzymów zniżka". Niestety, nie zanotowałem konkretnych danych...

Pineres de Pria

Do Cuerres: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 406.8 km
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Albergue/refugio: Albergue San Rafael; Miejsc 10; jest kuchnia; donativo; ot. 16-22; brak sklepów i barów

Komentarze:

2011-09-27 23:26:27 - Haga: W lipcu w albergue Rosy był komplet, więc naszej 5 osobowej grupie udostępniła stary dom na wzgórzu, przystosowany do przyjmowania

pielgrzymów ok. 30 miejsc, cena 5 euro. CUDOWNE miejsce- cisza, spokój, piękne widoki. Duża kuchnia z naczyniami, skromne warunki sanitarne, ale w sumie ok.

Niezapomniany klimat tego miejsca, niezapomniany nocleg!!! Sama Rosa jest bardzo sympatyczną osobą, poratowała nas pieczywem, gdyż sklepu tam nie ma:))) Polecam! 

2008-08-26 22:21:01 - andrzej: albergue municypalne nie działa od paru lat!. W zamian jest małe albergue prywatne, kawałek dalej, przy szosie. 4 miejsca (z możliwością

negocjacji - np. dodatkowa osoba na podłodze). 10euro. Kuchnia, łazienka. Można próbować rezerwacji: Rosa, tel. (0034) 609 861 373

Cuerres

Mieszk.: 300 | Do Toriello: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 403 km

Warto zobaczyć: Wyróżnia się, kościół i źródło dla pielgrzymów z XV wieku, które gasiło pragnienie pielgrzymów przez tak wiele

wieków. Nie jest na trasie camino, trzeba wejść do centrum miejscowości.

Komentarze:

Toriello

Do Ribadesella: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 401.7 km

Komentarze:

Ribadesella

Mieszk.: 6200 | Do San Esteban: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 396.6 km

Albergue/refugio: 1. Albergue młodziezowe Roberto Frasinelli; Miejsc:50; 12,50€ poniżej 30lat, starsi 14€; otwarte 8-00.00; bary

i sklepy są. 2. Albergue San Esteban de Leces; 24 miejsca , 4€, otwarte 18-22 (otwiera Dolores mieszka w pobliżu), brak barów i

sklepów 5km za Ribadesella.

Warto zobaczyć: Miasteczko rybackie, przy ujściu rzeki Sella, która dzieli ją na dwie strefy: wschodnią, z historyczną starówką i

ulicami centralnymi Gran Vía y Comercio. Zachodnia jest bardziej nowa, w szczególności przestronne strefy domków

jednorodzinnych. Starówka jest dobrze zachowana. Poleca sie zwiedzić pierwotną świątynię parafialną i różne pałace jak np.

renesansowy Cutre, z XVI wieku, dziś Ratusz miasta, przebudowany wewnątrz lecz zachowujący swoją fasadę. Na wypadek gdy

wybieramy nocleg w tej miejscowość, a nie w San Esteban, będziemy mieć czas zwiedzić kaplicę dziewicy Guía, w starej części

miejscowości, na skałach nadmorskich i z pięknym widokiem. W części zachodniej miasteczka, w pobliżu chociaż nie na pieszej

trasie camino, napotykamy jaskinię Tito Bustillo, z pozostałościami osadów z paleolitu i malowidłami naskalnymi, fantastyczne

stalaktyty.

Z tej miejscowości odchodzi droga wewnętrzna do Oviedo, która wyprowadza w kierunku południowym by ominąć trudne przejście

przez Sella.

Komentarze:

2010-12-13 14:52:42 - Artur Kraków: Posiadając jeszcze jakąś rezerwę sił warto chyba jednak dotrzeć dalej, do San Esteban - tak robią Hiszpanie. Oszczędzamy 10 euro,

następny etap jest dzięki temu o 4.2 km krótszy, a jeśli chcemy nazajutrz dotrzeć aż do Sebrayo - zwiększamy szansę na łóżko w tamtejszej malutkiej albergue, idąc ponad

godzinę przed tymi którzy wybrali nocleg w Ribadesella

2010-10-11 20:51:30 - Ania: Albergue młodzieżowe położone przy samej plaży. Pokoje 4-osobowe, 14,50 euro. Nie ma kuchni i nie wolno niczego pichcić. Jest tylko sala

telewizja z paroma stołami i krzesłami. Brak pralki. Zamykane bodajże o 23.00. W pokojach brak stołu i krzeseł, tylko łóżka piętrowe i szafa. Za to piękny widok na ocean ;)

W pobliżu bar, kawiarnia.

Etap 18 :: Ribadesella - Sebrayo (33 km)
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Idziemy po adentrándonos w Asturii, w bliskiej odległości brzegu do Colunga, Skąd wchodzimy do wewnętrznego asturiano.

Wracamy do refugio Camino i pospieszamy na szosę do Vega, gdzie dochodzimy do plaży. Wychodzimy stąd drogą średniowieczną by

dojść do Berbes. Z tej miejscowości kontynuujemy po N-632 wychodzimy na szlak w prawo. Jest to ścieżką, która nas doprowadza do

Arenal de Moris, by kontynuować drogą bardzo blisko morza, która prowadzi do Espasa. Stąd, brzegiem a następnie po N-632

przybywamy do La Isla, gdzie istnieje refugio dla pielgrzymów. Drugorzędną szosą idziemy od La Isla do Colunga, przez którą

przechodzimy by wyjść na CL-1 w kierunku Pernús. Będziemy kontynuować tą szosą i miniemy Pernús, wzniesienie Llera i Priesca.

Alternatywną ścieżką do szosy, lub samą szosą, przybędziemy do La Vega i w końcu, szlakiem, do Sebrayo.

San Esteban

Do La Vega (za San Esteban): 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 392 km

Komentarze:

2011-06-15 21:40:17 - kuba : brak wirówki, za to są mrówki i wilgoć. Ale za to 5E i ładny ogród

2010-09-18 09:27:26 - Peter Alex: W schronisku jest mikrofala oraz wirówka (dzięki temu uprane rzeczy szybciej wyschną).

2010-09-02 15:00:27 - Ziemek Socha: 5e, miejsc nie brakuje (5 pokoi po 10-15 miejsc tam chyba było), w razie potrzeby są materace

2010-07-29 19:55:10 - Tomasz: Albergue w miarę duże i wygodne. Hospitalera bardzo miła. 5 euro. Niestety w San Esteban nie ma sklepów, ale jeśli ktoś ma szczęście i

przyjdzie tam w piątek, to wieczorem przyjeżdża sklep na kółkach, w którym można kupić najbardziej potrzebne produkty. W albergue jest skromna kuchnia

2008-08-12 10:38:57 - Od Macieja: San Esteban - albergue - 5euro

La Vega (za San Esteban)

Do Berbes: 2 km | Do Santiago de Compostela: 389.6 km

Komentarze:

Berbes

Do La Espasa: 7.3 km | Do Santiago de Compostela: 387.6 km

Komentarze:

La Espasa

Do La Isla: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 380.3 km

Ruchome wydmy, po naszej prawej strony po przejściu mostu zobaczymy stary wielki kamienny dom na sprzedaż Espasa

Komentarze:

La Isla

Do Gueno: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 379.1 km

Albergue/refugio: Albergue dla pielgrzymów La Isla Miejsc: 23; donativo; jest kuchnia, całoroczne

Warto zobaczyć: Usytuowana na wzniesieniu, do kilometra drogi na południe, znajduje się kościół Santiago de Gobiendes,

przedromański z początków wieku X dość dobrze zachowany dzięki renowacjom w ostatnich wiekach.
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Komentarze:

2011-09-27 23:31:08 - Haga: Tuż przed miejscowością i już na jej obszarze camino nas prowadzi jakąś mało wydeptaną ścieżką, która tak naprawdę jest równoległa do

drogi i chodnika. Lepiej wybrać chodnik, bo dróżka jest zbyt wąska, a po deszczu płynie nią rzeczka i błoto jest przednie!

2011-09-07 13:45:30 - Emilia: sierpień 2011: albergue bardzo szybko się zapełniło, a w hotelu nocleg kosztował 40 e za osobę. 

2010-12-13 15:02:02 - Artur Kraków: Miejscowość urokliwa, bardzo turystyczna. W sezonie dostępne >menu peregrino< w 3 restauracjach, 8-9 euro, poza sezonem La

Isla wyludnia się totalnie, jesteśmy skazani na maleńki sklepik i kolację we własnym zakresie

2010-10-11 20:56:47 - Ania: We wrześniu donativo wynosiło już 5 euro. Pralka dodatkowo 1 euro (trzeba mieć własny proszek, bo nie ma). Na szczęście po całym dniu

deszczu hospitalera włączyła piecyk gazowy, dzięku któremu rzeczy szybciej schły. We wsi mały sklepik spożywczo-drogeryjno-chemiczny i bar. Rano jednak wszystko było

zamknięte i nawet reklamowany w albergue hotel, oferujący podobno śniadania dla pielgrzymów od godz. 9.00, był zamknięty. Może latem jest inaczej...

2010-09-02 15:07:02 - Ziemek Socha: Pralka za 1e. Zamykane od środka przez pielgrzymów.

2008-08-26 22:53:21 - andrzej: hospitalera mieszka kawałek wcześniej - jak idziemy po strzałkach, na pewno trafimy najpierw do jej domu, potem dopiero do albergue.

Warto najpierw zahaczyć o jej dom, by dostać stempel i ewentualnie negocjować miejsca na podłodze (3euro)

Gueno

Do Colunga: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 378.2 km

Komentarze:

Colunga

Mieszk.: 3800 | Do Pernus: 5 km | Do Santiago de Compostela: 375.4 km

Warto zobaczyć: Typowa miejscowość na camino, zbudowana jak te wokół Camino Real. Wyróżnia się tu kaplicę Pernús. Warto

zobaczyć kościół San Pedro, wymieniony już w dokumencie z 921r, w którym także jest wzmianka o poświęceniu świątyni w

pobliskiej Priesca. Tym niemniej, obecna była odbudowana w 1772 na bazie dawnej. W magistracie Colunga znajduje się muzeum

Jurásico. Jest to nie po naszej drodze między Colunga a Lastres. Liczne odciski (ślady) dinozaurów na które natrafia się w tym

regionie.

http://www.colungaturismo.com

Komentarze:

Pernus

Do La Llera: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 370.4 km

Komentarze:

La Llera

Do Priesca: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 367.9 km

Komentarze:

Priesca

Mieszk.: 200 | Do La Vega (przed Sebrayo): 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 366.7 km

Warto zobaczyć: Świątynia San Salvador de Priesca, w odróżnieniu od San Pedro de Pernús, zachowuje swoją pierwotną

przedromańską budowę z wieku X, etap architektoniczny, w którym Asturia pokazuje zachowane w dobrym stanie bardzo dobre

przykłady odzyskania chrześcijaństwa z rąk muzułmanów. Kościół Priesca był wzniesiony po śmierci Alfonso III na wzniesieniu

terenu i był poświęcony w 921.

Komentarze:

La Vega (przed Sebrayo)

Do Sebrayo: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 365.2 km

Komentarze:

Sebrayo

Mieszk.: 200 | Do Villaviciosa: 6 km | Do Santiago de Compostela: 363.6 km

Albergue/refugio: Miejsc: 14; Tel. D&ntilde;a. Sonia 985-996-012 mieszka blisko. Donativo, ot. 10-22

Warto zobaczyć: W tej małej miejscowości jest wskazanym zobaczyć kościół Santa María, z XIII wieku, przykład romańskiego

asturiano. Jest jednonawowy na planie kwadratu sillería.

W Sebrayo nie ma barów czy sklepów, chociaż jest lokal, w którym się można zaopatrzyć się w podstawowe artykuły żywnościowe.

Komentarze:

2011-09-27 23:38:50 - Haga: Nocleg faktycznie 3 euro, jak to jest w municipialnych albergach w Asturii. Schronisko b. skromne, ale dla mnie panuje tan wspaniala

atmosfera- energiczna hospitalera ujmuje swoją serdecznością i żywiołowością, było nas pielgrzymów tego dnia o wielu za dużo jak na to schronisko, a wszystkim nam

zaoferowała miejsce- można było spokojnie spać na materacach i karimatach. Mała kuchenka z naczyniami(można włączać tylko 2 płyty, bo zaraz wysadza korki i nic z

gotowania i ciepłej wody:))) W Sebrayo można się już żegnać z tymi, co wyruszają na primitivo.

2010-09-18 09:30:57 - Peter Alex: Lokalu, o którym mowa w opisie już nie ma. Jednak po południu dwa razy przejeżdżał obwoźny sklep, w którym można się było zaopatrzyć

w produkty spożywcze (warto o tą opcję zapytać hospitaleirę). W lipcu 2010 roku nocleg kosztował 3 euro. Hospitaleira mieszka około 50-100 metrów idąc ulicą dalej za

schroniskiem po lewej stronie pod numerem 7 (uliczka idąca stromo w górę).

Etap 19 :: Sebrayo - Gijon (28.6 km)
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Ważny etap asturiana, po którym musimy zdecydować czy kierować się do Avilés brzegiem (Gijón), albo pójść do Oviedo. Jesteśmy w

dalszym ciągu na drodze nadmorskiej przez Gijón. Wychodzimy na szosę lecz szybko komplikuje się camino, bowiem doprowadza nas

do drogi szybkiego ruchu. Kontynuujemy równolegle do niej by ją przejść i wejść do Villaviciosa (km 6). Przechodzimy tę

miejscowość wychodząc na AS-255 w kierunku Santa Eulalia. Musimy uważać ponieważ, stąd mniej więcej na piętnastym kilometrze,

spotkamy się z Camino do Covadonga, akurat w kierunku odwrotnym do Camino de Santiago. Camino zostawia po naszej lewej

stronie kapliczkę Amandi i doprowadzi nas do Casquita, gdzie spotykamy rozwidlenie do Oviedo i do Gijón, wybieramy opcję do

Gijon (km 9,1). Kontynuujemy szosą i zaraz szlakiem by dojść do dróg szybkiego ruchu Villaviciosa – Oviedo i Villaviciosa - Gijón,

które musimy przejść. Stąd, kolarze mogą kontynuować szosą VV-9 do Peón podczas gdy strzałki nas poprowadzą szlakiem na strome

wzniesienie, szlak łączy się ostatecznie z szosą by przybyć do Peón (km 19,5). Wychodzimy z tej miejscowości po AS-331, i różnymi

ścieżkami. Przy słupku kilometrowym 25, już w Gijón, droga nas doprowadza do kempingu Deva i stąd rozpoczyna się długie

przejście ulicami Gijon. Jako odniesienie możemy mieć stadion piłki nożnej Molinón, a później plażę Gijón (km 28,6).

Uwaga!

Droga alternatywna przez Oviedo

Za Sebrayo istnieje możliwość wybrania alternatywnej drogi prowadzącej przez stolicę Asturii - Oviedo i łączy się

ponownie z Camino del Norte w Aviles. Droga ta podzielona jest na 3 odcinki: 1. Sebrayo - Vega de Sariego - 21.8

km, 2. Vega de Sariego - Oviedo - 25.5 km, 3. Oviedo - Aviles - 28 km.

Szczegółowy przewodnik można znaleźć na naszej stronie www.caminodesantiago.pl.

Villaviciosa

Mieszk.: 14300 | Do Grases: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 357.6 km

Warto zobaczyć: Niegdyś nazywana Maliayo, zmieniła nazwę na teraźniejszą, co znaczy "Miasteczko bogate" ze względu na

żyzność swoich ziem i ważnych szlaków handlowych, które dochodziły do miasteczka. Możemy zwiedzić parafię Nuestra

Se&ntilde;ora de la Oliva, świątynię wczesnogotycką z wieku XIII. W tej miejscowości umieszczono jeden z wielu szpitali dla

pielgrzymów, z zastrzeżeniem "tylko dla osób, które idą na pielgrzymkę do Santiago w Galicji", to znaczy, wyłącznie dla

pielgrzymów jacobeos.

Komentarze:

2011-11-22 20:41:05 - Artur: lipiec 2011: dla pielgrzymów nocleg w Hostal-Cafe del Sol, 12 euro od osoby w dwójce. Szybciutko się wypełnił. Calle del Sol nr 27,

Villaviciosa. Camino prowadzi nas prosto na ten hostal, trudno go przegapić.

2011-09-07 13:48:23 - Emilia: sierpień 2011: hotel Carlos za 25 e na osobe, alberuge zapełniło się przed 14, najtańszy hostel 20 e na osobę.

2011-08-19 22:37:27 - Mar: Przed 2 tygodniami bylam w Villaviciosa i powiedziano mi, ze w hotelu Carlos nie ma znizek dla pielgrzymow w sierpniu..Najblizsze schronisko

jest w Valedios - podobno niezle, choc trzeba ze soba wziac jedzenie, bo na miejscu nie ma sklepu. Valedios warto zwiedzic.

2011-06-15 21:47:51 - kuba: śpimy dziś w hotelu Carlos I. 15E od osoby w 2 a 20E w jedynce. W cenie pokój z łazienka i śniadanie z gorącym dowolnie wybranym (kawa,

herbata,czekolada) napojem w termosie przyniesione wieczorem do pokoju. Także wifi oraz sejf. 

2010-06-22 23:47:00 - Raskolnikow: Jeśli już nocujesz w Villaviciosa, nie warto nocować w hostalu, bo taka sama cena jest w hotelu Carlos I, a warunki o niebo lepsze.

2010-02-22 19:20:19 - Krzysztof: \"Nowe schronisko dla pielgrzymów w Valdedios. 17 lutego 2010 Kongregacja Świętego Jana, który podjął ostatnio za klasztor Santa

Maria de Valdedios w Villaviciosa (Asturias) usługa została schronisko dla pielgrzymów. Zakład dysponuje 12 łóżkami w chwili obecnej, ale wkrótce ma 24. Klasztor Santa

Maria de Valdedios znajduje się w gminie Villaviviosa (Asturias), na trasie pielgrzymki\".

Grases

Do Nievares: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 354.5 km

Komentarze:

Nievares

Do Peon: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 350.3 km

Komentarze:
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Peon

Do Curbiello: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 344.2 km

Warto zobaczyć: Wyróżnia się parafia Santiago, obok którego przechodzimy.

Komentarze:

2011-09-27 23:48:01 - Haga: Długie i ostre podejście do Peon. PO Villaviciosa bardzo dużo błądzenia- trzeba być ogromnie uważnym na znaki, ale i tak zamieszani z tymi 3

sptykającymi się szlakami. Strzałki za V. rzadko, warto pytać miejscowych. Cały ten etap stosunkowo trudny i męczący.Ale nie należy się zrażać:)

Curbiello

Do Cabuenes: 4 km | Do Santiago de Compostela: 341.7 km

Komentarze:

Cabuenes

Mieszk.: 1200 | Do Gijon: 2.7 km | Do Santiago de Compostela: 337.7 km

Warto zobaczyć: Monumentalny szpital Cabue&ntilde;es w szarej barwie i Uniwersytet Laboral. Ten ostatni jest jednym z

większych konstrukcji XX wieku. Zrealizowany między 1947 i 1957, zawiera teatr i wieżę 122 metrów wysokości.

Komentarze:

Gijon

Mieszk.: 275000 | Do Verina: 4 km | Do Santiago de Compostela: 335 km

Albergue/refugio: Schronisko młodzieżowe San Andres de Cornelana obok Guardia civil 2km od centrum, municypalne, adres:

Camino de los Caleros, 9,15 - 15,52 euro, śniadanie 2,30 euro, 140 miejsc w 24 pokojach nowych i 5 starych; dzielnica Contfrueces.

Tel. 985 16 06 73; można rezerwować dzień wcześniej; dojazd la línea 12, kierunek Contrueces ; otwarte całą dobę. Brak kuchni.

Warto zobaczyć: Miasto przemysłowe, którego rozwój przypada na drugą połowę XX wieku, lecz początkami, sięga epoki

rzymskiej. Warto zwiedzić termy rzymskie na Campo Valdés, w centrum Gijón.

W środku miasta na wzgórzu, jest dziś park z piękną panoramą, spotykamy tam monumentalną rzeźbę Elogio del Horizonte Eduardo

Chillida. Także neorenesansowy pałac Revillagigedo, z XVII wieku, który jest dziś międzynarodowym centrum sztuki, oraz kościół

San Juan Bautista, z XVIII wieku.

Komentarze:

2011-09-27 23:53:38 - Haga: Dla mnie ciekawy etap: i trochę pięknie (plaże, morze) i trochę żmudnie- przejście z kempingu Deva do Gijon, a zwłaszcza samo wejście do

Aviles przez przemysłowe tereny.

2011-08-12 22:15:22 - peregrino: komentarz do komentarza Kuby (poniżej): jeśli doradzasz pielgrzymom jazdę autobusami na Camino de Santiago, bo jakiś odcinek wydaje

się Tobie NIEUROKLIWY to chyba nie rozumiesz na czym polega pielgrzymka. Poza tym Gijon to piękne miasto, a przejście przez dzielnicę przemysłową zajmuje raptem

godzinę.

2011-07-11 15:21:00 - kuba: camping Deva jest oficjalnym albergue pielgrzymów. 3E - za to warunki wyśmienite - w tym basen w cenie. Sklep na terenie campingu otwarty

tylko w piątki soboty i niedziele, menu w barze na terenie campingu tylko od 13 do 16 - później karta - za to bez ograniczeń czasowych. Polecam tam spać - tylko nie robić

błędu jak my i nie iść do Gijon na nogach. Polecam podejść kawałek a następnie wsiąść w linię bodajże 10 do centrum. Z centrum wydostać się linią 24(do sprawdzenia) do

Poago. Omijamy w ten sposób wędrówkę przez miasto, a co najważniejsze dzielnicę fabryczną GIJON. My zrobiliśmy błąd idąc całą drogę pieszo przez co nadłożyliśmy

10-12 km do etapu (wg wskazać GPS) - zupełnie nieurokliwe.

2011-04-15 19:39:05 - Jędrek : zaczynam trasę z Gijon (idę poraz pierwszy w życiu) prośba gdzie w w Gijon można zaopatrzyć się w credential -serdecznie pozdrawiam

wszystkich

2010-12-05 15:31:18 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Camping oczywiście za free, nie trzeba nawet dawać donativo.

2010-12-05 15:30:25 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Camping Deva - na terenie otwarty basen do użytku za free, pralka i suszarka po 3 euro. Czynny od 8 do 23.

2010-09-18 09:38:17 - Peter Alex: Kemping Deva oferuje pielgrzymom do Santiago de Compostela 36 miejsc w 6 domkach letniskowych. Prysznice, brak kuchni, ale na

terenie kempingu jest sklep (otwarty do 22:00) oraz lunch bar. Kemping jest na przedmieściach Gijon, zaraz po lewej stronie od szlaku. Ciężko jest go przegapić. Nocleg

dostaje się na podstawie credenciala.

2010-09-02 15:09:28 - Ziemek Socha: Jest opcja noclegu za 5e na campingu, który jest zaraz na początku Gijon. Trzeba skręcić w lewo z trasy. Basen gratis:)

2010-06-22 23:47:58 - Raskolnikow: W maju 2010 - 15 euro za nocleg.

2009-09-04 20:12:27 - Krzysiek: Schronisko młodzieżowe w Gijon jest czynne, płaciliśmy 15€, o północy udało się jeszcze załapać na wolne miejsca. Piękne miasto!

2008-08-12 13:51:36 - Od Macieja: Schronisko młodzieżowe w Gijon jest nieczynne. Najtańszy nocleg to 25euro. Taniej może być na kampingu. Rozwiązaniem jest przejazd

pociągiem za 2,40 euro (30min) do Oviedo gdzie jest albergue za 3euro i następnego dnia albo iść do Aviles z Oviedo albo wrócić pociągiem do Gijon i kontynuować trasę

wzdłuż wybrzeża. Można też iść z Sobrayo do Vega Sariego, potem do Oviedo i do Aviles. Etap z Sebrayo do Gijon należy do najtrudniejszych na Norte 2 długie ostre

podejścia i na dodatek zamieszanie ze strzałkami związane z identycznym oznakowaniem trasy Camino do Codavonga tylko w przeciwnym kierunku ( o czym piszę w

przewodniku i dzięki tej informacji miałem trochę mniej kłopotów)!

2008-08-12 10:40:14 - Od Macieja: Gijon - schronisko młodzieżowe zamknięte do odwołania. Najtańszy nocleg w hostalu 25 euro, taniej jedynie na kempingu! Alternatywa

albergue w Oviedo 3euro, 16 miejsc, brak kuchni, pociąg 2,40 euro i 30 min jazdy! Potem Oviedo - Aviles 30km.!

Etap 20 :: Gijon - Aviles (22.2 km)
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Spokojny etap między oboma ważnymi ośrodkami miejskimi, które wyznaczają start i koniec trasy. Oznakowanie nie jest dobre. Ze

albergue ulicą Vellazquez do końca, w prawo w Sierra del Sueve, w lewo w avenida del Principe de Asturias i w lewo Avenida

República Argentina (droga AS-19 do Avilles). W Veriña (km 4) opuszczamy strefę miejską, by skierować się na szosę do Poago (km

5). Podczas większej części etapu przejdziemy Monte-Areo, ścieżkami w bardzo dobrym stanie. Gdy pokonamy tę małą górę

dojdziemy do Santa Eulalia (km 9,3) to dalej pójdziemy szlakiem, który nas zbliży coraz bardziej do szosy i drogi szybkiego ruchu.

Przybywamy do Tamón i stąd idziemy dalej szosą AS-326 i AS-19 do Trasona (km 17,7) i Avilés, którego albergue jest na początku tej

miejscowości (22,2).

Verina

Do Poago: 1 km | Do Santiago de Compostela: 331 km

Komentarze:

Poago

Do Santa Eulalia: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 330 km

Komentarze:

Santa Eulalia

Do Tamon: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 325.7 km

Warto zobaczyć: Mijamy kościół Santa Eulalia, z XVII w. Z prawej strony fasady głównej, w cabildo tego kościoła znajduje się

adosada na ścianie, kamienna płyta pamiątkowa pizarrosa z inskrypcją napisana dużymi literami typu wizygockiego. Ta pamiątkowa

płyta należała do zaginionego kościoła znajdującego się na Górze Areo, Kaplice San Pedro i San Pablo.

Komentarze:

Tamon

Do Trasona: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 321.5 km

Komentarze:

Trasona

Do Aviles: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 317.3 km

Komentarze:

Aviles

Mieszk.: 84000 | Do Sabugo: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 312.8 km

Albergue/refugio: Miejsc: 60 w jednej sali; donativo 3 euro; Adres: skrzyżowanie C/ Magdalena,1 z C/ Rivero.

Telefon:(+34)985564 353. 669 30 26 76

Warto zobaczyć: Miasto było jednym najważniejszych ośrodków przyjmowania pielgrzymów przybywających tu okrętami

morzem. Stare miasto, nazywane Conjunto Histórico, zachowuje ważne skarby architektury cywilnej i religijnej. Wyróżnia się

zabytkowy kościół parafialny San Nicolás Bari, który zajmuje miejsce dawnego klasztoru franciszkanów. Posiada elementy

romańskie (fasada i dwa łuki), wieżę z XVI wieku i krużganek z XVI w. podzielony na dwa piętra. U jego stóp znajduje się źródło

Ca&ntilde;os de San Francisco, z końców XVI wieku, z sześcioma ludzkimi głowami, trzema tarczami i basenem. Są także kaplica

San Cristo del Rivero, usytuowana na ulicy Rivero i stary kościół Świętego Tomasza z Canterbury, świątynia romańska z

elementami protogóticos. W każdym razie, wystarczy przejść się ulicami La Ferrería i Rivero by podziwiać wspaniałe gmachy starej
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części Aviles.

Komentarze:

2012-06-23 12:52:30 - Peter Alex: Albergue zostało odnowione. Ma czyste prysznice (po 3 dla pań i panów plus jeden dla osób niepełnosprawnych). Pralka za dodatkową

opłatą, a nocleg za 5 EUR. Miejsc 80.

2011-09-13 10:34:34 - grażyna: sierpień 2011, trasa zupełnie dobrze oznaczona, trzeba kierować się muszlami i strzałkami camino, są też jakieś strzałki zielone i

pomarańczowe, też inne żółte, ale wystarczy się trzymać znaków camino. Przy odrobinie wyczucia wiesz które znaki są właściwe, nie miałyśmy problemów. Za radą

hiszpanów z Awiles poszłysmy do Salinas drogą, tam już za szlakiem camino ( ten odcinek może być mylny, bo radzili aby wcześnie rano iść tylko drogą ). Ale jakby nie iść

odcinek jest chyba dłuższy niż 33,5 km i ciężki ale do przejścia!

2011-07-11 15:27:02 - kuba: Albergue wciąż w kiepskawym stanie - duża wilgoć a dodatkowo roboty budowlane tuż za oknem (jedynym na 60 łóżek w jednej sali). Za to

dostaliśmy muszle pielgrzymie za darmo od hospitaliero. Bardzo męczące ostatnie 7-8km(!) przez dzielnicę fabryczną miasta. Wzdłuż drogi o dość dużym natężeniu ruchu -

część bez chodnika. My dodatkowo trafiliśmy na burzę piaskową (!) przez co było naprawdę ciężko (można złapać autobus do miasta). Bardzo męczący etap

2010-12-05 15:35:03 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Iść za muszlami (są okej, nie mieliśmy w ogóle problemów ze szlakiem), jeśli są przechylone to nie zbaczać

tylko iść dalej tą samą drogą.

2010-09-02 15:12:54 - Ziemek Socha: Nie jest to hotel ***** ale można się umyć i wyspać w ciepłym pomieszczeniu za 5e. 

2010-07-31 16:32:11 - sov.: Odcinek z Oviedo do Aviles dość trudny i bardzo źle oznakowany. Po wyjściu z miasteczka Posada nie udało się nam znaleźć żółtej strzałki.

Niezbędna okazała się nawigacja i gps. Na szlak wróciliśmy w miejscowości Miranda.

2010-07-26 20:45:39 - Krzysztof: Potwierdzam poprzednie wpisy, Alberg jest w złym stanie, osoby prowadzące nie dokładają zbyt wiele starań do jego prowadzenia, jest

maszynka elektryczna jednopalnikowa do gotowania, brak naczyń. Miasto na wejściu od Oviedo słabo oznaczone, wyjście też, później jest Ok.

2010-06-22 23:48:57 - Raskolnikow: Od 2010 roku - 5 euro.

2009-07-30 15:18:33 - Teresa: Jeszcze jedna uwaga do tego etapu..Na trasie (b. słabo zresztą oznaczonej) jest wiele muszli, które wskazują drogi prowadze donikąd

(pastwisko dla koni, chaszcze). Zdarzyło nam się tez kilkakrotnie, że inny kierunek wskazywała muszla a inny domalowana żółta strzałka..I wtedy zdecydowanie radzę

kierować się za strzałką.

2009-07-30 15:14:12 - Teresa: Byliśmy w tym roku w lipcu w tym albergue i potwierdzam, że jest niestety brudne i zagrzybione i to bardzo..Dostępna jest kuchenka

elektryczna.

2008-11-26 12:56:00 - Krysia: Schronisko brudne, zagrzygione, dwie małe łazienki na chyba 60 miejsc,

2008-08-12 10:41:56 - Od Macieja: Aviles - albergue municypalne -3euro, duże otwarte wcześnie!

Etap 21 :: Aviles - Soto de Luina (33.5 km)

Rozpoczynamy etapy w Asturii Zachodniej, gdzie Camino będzie nas prowadzić ciągle to w górę to w dół i będziemy przekraczać

wiele rzek, których źródła są na południu. Wychodzimy przez dzielnicę Alemania. Kontynuujemy szosą i ścieżką w lewo aby dojść do

Salinas. Przechodzimy przez miejscowość i wychodzimy na wzniesieniu do San Martín de Laspra i schodzimy do Piedras Blancas,

miejscowości, do której nie wchodzimy ponieważ kontynuujemy szosą (widoczne na wzniesieniu) i bardzo wygodnymi ścieżkami do

Santiago del Monte. Z tej miejscowości, kontynuujemy szosą do Ranón. Ścieżkami (kolarze szosę) kierujemy się do El Castillo i do

Soto del Barco, skąd idziemy dawną szosą by przybyć do mostu na Nalón. Przechodzimy go i kontynuujemy camino w lewo,

doprowadza nas do Muros de Nalón. Stąd, wychodzimy na camino schodząc w dół, a później w górę by przybyć do El Pito, bardzo

bliskiej pięknej miejscowości Cudillero, przez którą Camino nie prowadzi. Idziemy dalej szosą do Villademar ścieżkami między

zagajnikami, przybywamy do Rellayo by rozpocząć strome zejście do poziomu morza w La Magdalena, i znów się wspiąć,

przechodzimy szosę krajową i opuszczamy ją ostatecznie by kontynuować szlakiem w kierunek Sotomayor. Od tego miasteczka

idziemy dalej szosą a w końcu szlakiem by przybyć do Soto Luiña po wyczerpującym etapie (km 36,5)?. Z Avilles do Rellayo można

iść cały czas szosą N-632!
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Sabugo

Do San Cristobal (za Aviles): 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 311.3 km

Komentarze:

San Cristobal (za Aviles)

Do La Sablera: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 309.7 km

Komentarze:

La Sablera

Do Salinas: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 309.5 km

Komentarze:

Salinas

Do San Martin De Laspra: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 308.6 km

Komentarze:

San Martin De Laspra

Do Vallinas: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 306.2 km

Warto zobaczyć: Możemy odwiedzić kościół parafialny San Martína, obok cmentarza, w starej części miasteczka. Wyróżnia się

jego dzwonnica pétreo z XVIII ale przede wszystkim okno przedromańskie, obronne z rżniętego szkła jest wyraźnym znakiem

konstrukcji z epoki monarchii asturiana.

Komentarze:

Vallinas

Do Naveces: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 304.4 km

Komentarze:

Naveces

Do Santiago del Monte: 1 km | Do Santiago de Compostela: 301.8 km

Komentarze:

Santiago del Monte

Do Ramon: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 300.8 km

Warto zobaczyć: Możemy zobaczyć kaplicę de los Remedios,, na ulicy Ventajella. Sklepienie beczkowe proste, mały portyk na

wolnym powietrzu na dwu kolumnach.

Komentarze:

Ramon

Do El Castillo: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 296.5 km

Komentarze:

El Castillo

Do Muros de Nalon: 3.2 km | Do Santiago de Compostela: 294.8 km

Komentarze:

2011-11-22 21:51:24 - Artur: Istnieje możliwość noclegu w albergue Bocamar w San Esteban de Pravia (13 euro). Po przejściu mostu na rzece Nalon jest drogowskaz do

San Esteban. Stamtąd następnego dnia poszedłem przepiękną widokową ścieżką nad morzem aż do playa Aguilar, a stamtąd prosto do El Pito, omijając w ten sposób Muros

de Nalon.

Muros de Nalon

Mieszk.: 200 | Do El Pito: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 291.6 km

Warto zobaczyć: Droga przebiega w poprzek placu markiza de Muros, gdzie natrafimy na kościół Santa María, z wieku XVIII z

fasadą barokową, i Ratusz. W 2007r w Muros był szpital dla pielgrzymów i biednych wędrowców.

Komentarze:

2011-07-11 15:30:23 - kuba: Albergue turystyczne - 13E. Większość pielgrzymów podzieliła sobie etap na dwa nocując tutaj albo idąc do El Pito (tak zrobiliśmy my). W

Muros natrafiliśmy na bardzo przyjemny targ na rynku. Dużo produktów regionalnych.

2010-07-26 20:50:45 - Krzysztof: Na tablicy informacyjnej w Albergu Aviles, jet informacja, że schronisko młodzieżowe w Muros,. został przekształcone w Alberg,

informacji nie potwierdzam, poszedłem do Soto

El Pito

Do Las Duenas: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 289.1 km

Warto zobaczyć: To miejscowość, w której emigranci do Ameryki zostawili w spadku interesujące budynki, wyróżnia się

ponad wszystko pałac Selgas, znany jakWersal asturiano, ze względu na swój park, który można zobaczyć przez kratę bramy na

początku. Jest z wieku XIX i napotkamy go obok Camino. Razem z kościołem, z tego samego okresu, i szkołą, jest spadkiem

mecenasów Fortunato i Ezequiel Selgas.

Komentarze:

2012-06-21 20:57:21 - Zygmunt: W El Pito warto skręcić nad morze i zatrzymać się chociaż na chwilę w przepięknym miasteczku nadmorskim Cudilero. Nadrabia się kilka
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kilometrów, ale wrażenia duże. Wyjście z Cudilero drogą nad morzem. Dochodzi się w pobliże Rellayo. Uwaga - nie przekraczać drogi N-632 (przebudowa). Przed Rellayo

trzeba skręcić na mało używaną N634a.

2011-07-11 15:37:46 - kuba: Dużo hoteli i pensjonatów do spania. Najbardziej popularny i najczęściej wybierany to jednogwiazdkowy po trasie (przed kościołem - 20E

jedynka). Nas to wyniosło 36E za dwójkę ale w hotelu na uboczu. Dodatkowo był też 3-gwiazdkowy hotel Vincente(tak mi się wydaje) w którym cena za dwójkę dla

pielgrzymów wynosiła 33E plus VAT - i to chyba jest najrozsądniejszą opcją w El Pito. UWAGA NA NIEOZNAKOWANY SKRĘT SZLAKU! My się nie pogubiliśmy tylko

dzięki jakiejś wolontaryjnie działającej kobiecie wystającej z okna i wskazującej drogę. Skręt szlaku za kościołem, w lewo przed pomarańczowym budynkiem, muszla zrobiona

prywatnie przez kogoś na ogrodzeniu po stu-dwustu metrach - więcej szczegółów nie pamiętam.

2010-07-26 20:56:24 - Krzysztof: W tej miejscowości zgubiłem szlak, proszę uważajcie na strzałki, powinienem skręcić w lewo, a poszedłem prosto. Ostatecznie wyszło

około 45 km.

Las Duenas

Do Rellayo: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 286.8 km

Komentarze:

Rellayo

Do La Magdalena (przed Soto de Luina): 1 km | Do Santiago de Compostela: 284.9 km

Komentarze:

La Magdalena (przed Soto de Luina)

Do Sotomayor: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 283.9 km

Komentarze:

2010-07-26 20:59:13 - Krzysztof: Budowa autostrady, szlak zmieniony, nie przechodzi przez zatokę, przy zejściu z asfaltu w lewo. 

Sotomayor

Do Soto de Luina: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 282.6 km

Komentarze:

Soto de Luina

Mieszk.: 2000 | Do Valdredo: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 279.3 km

Albergue/refugio: Albergue de peregrinos de Soto de Lui&ntilde;a. Miejsc 20 w jednej sali w starej szkole. Klucze mają w barze

Ecu. Nie dysponuje kuchnią.

Warto zobaczyć: Gmach przyłączony do kościoła parafialnego Santa María, obecnie dom kultury, był szpitalem dla pielgrzymów

(Hospital del Rosario) od 1713 do 1811 przyjmował pielgrzymów co udokumentowane jest od wieku XVI.

Komentarze:

2011-09-19 21:16:29 - kata: byliśmy we wrześniu 2011 - po morderczym dla nas (:P) odcinku z Aviles dotarliśmy o 21, nie było problemów z miejscem.

2011-09-13 10:38:37 - Grażyna: Rzeczywiście za Belllota należy skręcić za znakami na wybrzeże, przepiękne, puste plaże i cudne wybrzeże. Nawet nie wracać do Tablizo ale

dojść znakami do Ribon ( 4 km) po drodze jeszcze jedna piękna plaża!

2011-09-07 13:53:16 - Emilia: sierpień 2011: nie było problemów z miejscem, nawet po 18: duża sala z materacami. Wieczorem przyszedł hospitaliero i objaśnił trasę na

kolejny dzień

2010-12-05 15:40:11 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Nie trafiliśmy na naukę tańca, za to w drugiej sali, którą otworzył hospitalero, było dużo dmuchanych

materacy.

2010-07-26 21:11:49 - Krzysztof: Potwierdzam, klucze i pieczątka w barze Ucu po szlaku. Cena donativo, jest skrzyneczka. Brak kuchni. Dwa prysznice dla kobiet i

mężczyzn. W sali lustrzanej obok od g.20.00 do g.22.00. nauka tańca, jet głośno. Następny etap do Cadavedo jest polecany przez miejscowych po asfalcie, trasa dobrze

oznaczona, szedłem nią. 

2009-09-04 20:18:52 - Krzysiek: Według niektórych hiszpańskich przewodników odcinek do Soto de Luina ma nawet 38 km, jest bardzo trudny, więc jeśli ktoś ma czas warto

podzielić ten odcinek nocując w połowie trasy w którymś z hosteli. Oczywiście można też przejść (wszystko jest dla ludzi), dochodząc do albergue nawet wieczorem - nie

musieliśmy spać po daszkiem, w środku były dwie duże sale dla posiadaczy karimat, gdzie spokojnie wszyscy się zmieszczą.

2008-09-04 19:32:36 - Darek : 

W 2007 z konieczności spędziłem tam 2 noce. W sali (łóżka piętrowe) bardzo szybko komplet, ale dla posiadaczy karimat: od wejścia na lewo mała salka (do 8 osób) z

wygodną podłogą oraz przestronny przedsionek. Rezerwowo: przed wejściem sporo miejsca pod daszkiem. 

Uwaga: za Soto de Luina łatwo wejść na drogę przez góry. Jakieś 1,5 km od albergu rozejście sie szlaków - kierować się tym w prawo, po płaskim. 

2008-08-12 13:12:35 - Od Macieja: Soto de Luina - albergue -donativo, klucze, rejestracja i sello w barze Ecu, koce, brak kuchni, 20 miejsc na jednej sali, szybko komplet,

kilka osób spało na karimatach pod schroniskiem.

Etap 22 :: Soto de Luina - Cadavedo (20.6 km)
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Ten etap umożliwia różne opcje drogi ale z małą możliwością wyboru. Są znaki, które nas prowadzą przez górę de Las Palancas,

drogę tradycyjną lecz nie polecamy jej ze względu na złe oznakowanie i obfite chwasty. Inna opcja trasy jest oficjalna, która prowadzi

od miasteczka do miasteczka szlakami, które są zaniedbane. Ostatnia, bardziej jednostajna, to kontynuować dawną szosą, o małym

ruchu i bez możliwości zagubienia. Można być pewnym, że łączy miejscowości Albuerne, Novellana, Castañeras, Santa Marina i

Bellota. Aby nie było nudno ciągle po szosie, polecamy po Bellota kontynuować szlakiem, który odchodzi w prawo do czterystu

metrów od tej miejscowości, ponieważ pokonanie spadku i wzniesienia do Tablizo jest wykonalne. Z tej miejscowości, ciągniemy dalej

szosę do Ribón, Friera do Cadavedo.

Valdredo

Do Albuerne: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 276.7 km

Komentarze:

Albuerne

Do Novellana: 3.4 km | Do Santiago de Compostela: 276.2 km

Komentarze:

Novellana

Do Castaneras: 2 km | Do Santiago de Compostela: 272.8 km

Warto zobaczyć: Jest wskazane zobaczyć kościół Santiago, z XVIII w, zbudowany na bazie materialnej dawnej kaplicy Santiago.

Kościół był odnowiony w latach późniejszych.

Komentarze:

Castaneras

Do Santa Marina: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 270.8 km

Komentarze:

Santa Marina

Do Ballota: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 268.5 km

Komentarze:

Ballota

Do Tablizo: 2 km | Do Santiago de Compostela: 266.1 km

Komentarze:
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Tablizo

Do Ribon: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 264.1 km

Warto zobaczyć: Wyróżnia się most, który trząsł się, mityczne przejście pielgrzymów przez rzekę Cabo, na granicy rad miejskich

Cudillero i Valdés. Obecnie jest kamienny lecz nazwa nawiązuje do poprzedniego drewnianego.

Komentarze:

Ribon

Do Friera: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 262.3 km

Komentarze:

Friera

Do Cadavedo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 259.9 km

Komentarze:

Cadavedo

Do Villademoros: 1.1 km | Do Santiago de Compostela: 258.7 km

Albergue/refugio: Miejsc: 8 w 2 pokojach. Nie dysponuje kuchnią. Klucze w kawiarni restauracji El Salón (Tel. 985 645 086), jest

trochę zaniedbane.

Warto zobaczyć: Chociaż pieszo nie jest po drodze, jeśli wybieramy na nocleg tę miejscowość możemy pójść do kaplicy dziewicy

la Riégala lub Regalina, która znajduje się na małej równinie skąd widać piękne skały nadmorskie Cantábrico. W każdą ostatnią

niedzielę sierpnia odbywa się tu festyn ludowy, który jest pokazem folkloru i najpiękniejszych strojów ludowych w Hiszpanii.

Komentarze:

2011-09-28 00:03:42 - Haga: Ja spałam tam w lipcu, nie zostaliśmy pogryzieni przez żadne insekty. Piękna kamienista plaża, warto tam odpocząć, choć trzeba nieco do niej

wędrować- po drodze ze 2, 3 sklepy.

2011-09-19 21:21:08 - kata: Bardzo polecam schronisko w Cadavedo - malutkie (12 miejsc w 2 pokojach), ale bardzo klimatyczne, dotarliśmy około 18, ale nadal były wolne

miejsca (wrzesień), koniec końców zostały chyba dwa wolne łóżka.

2011-09-13 10:43:55 - grażyna: Warto pójść do kaplicy Regaliny na skałach nadmorskich z widokiem na całe wybrzeże. Może trzeba podejść kawałek , może pół godziny

trochę za strzałkami Regalina. Miejsce przepiękne! W schronisku masa ludzi i nikt oprócz nas tam nie trafił a szkoda, my spędziłyśmy tam cały wieczór!

2011-09-07 13:55:50 - Emilia: sierpień 2011: nie było pluskw, w albergue spało dwa razy więcej osób niż powinno, część w baraku pod budynkiem (na betonie, ale chociaż

pod dachem :)) Plaża jest dalej niż 2 km, szliśmy tam chyba 40 min!

2011-07-11 16:40:44 - kuba: 10 miejsc + 3 materace, jedna malutka łazienka, dostępny czajnik. Zatrzymaliśmy się tam na nocleg ale po kilku godzinach pojawiła się

informacja że w schronisku są chinchos (pluskwy). Wszyscy migiem się spakowali, napisali na kilku stronach wstecz w książce meldunkowej ostrzeżenia, że w schronisku jest

problem z robakami i wynieśli się do pensjonatów, hoteli po drodze, a część nawet do Albergue Luarca. Z informacji które otrzymaliśmy później hospitaliera była zmuszona

zamknąć schronisko na czas zbadania go przez służby sanitarne. Nie wiem w jakim stanie jest ono obecnie.

2010-12-05 15:47:58 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W albergue jest 10 miejsc + 5 materacy. Podczas naszego pobytu dużo osób spało na podłodze a nawet w

pomieszczeniu pod schodami.

2010-09-18 09:44:23 - Peter Alex: W tym roku w lipcu schronisko szybko się zapełniło. Hospitaleria dała nam miejsce w la casa natal del padre Galo na początku wioski.

Na miejscu jest tylko łazienka z umywalką i toaletą, więc prysznic i pranie lepiej zrobić w albergue.

2010-07-26 21:24:34 - Krzysztof: Alberg na końcu, po lewej stronie drogi przy wyjściu z wioski. Czysto i bardzo przyjemnie. Dostępny czajnik elektryczny. Donativo, ale nie

mniej niż 3 euro. Klucz pod kamieniem przy drzwiach na piętrze. Sklepy wcześniej, szlak prowadzi w lewo, a do sklepów do plaży w prawo. Są dwa sklepy, pierwszy w sobotę

był zamknięty, ale drugi otwarty.  

2010-06-22 23:51:59 - Raskolnikow: W 2010 roku wcale nie jest zaniedbane, bardzo przytulne i sympatyczne. Polecam menu dnia, ale nie w El Salon tylko na drugim końcu

wsi. 8 euro i 4 dania - jedyne takie na całym Camino!

2009-09-18 10:02:52 - Karola: informacje o albergue zgodne, małe ale przytulne, stopień \"zaniedbania\" w porównaniu do następnych na tej trasie średni...:)jedna malutka

łazienka

2009-07-30 15:23:47 - Teresa: W albergue dostępny czajnik. Plaża oddalona o 2 km po drodze 2 supermarkety, niedaleko piękny punkt widokowy

2008-08-12 13:14:20 - Od Macieja: Cadavedo - albergue municypalne -3euro, po lewej stronie na końcu miejscowości, klucz pod kamieniem przy drzwiach wejściowych!!! 8

łóżek +5 materacy, Menu w barze El Salon 7euro.

Etap 23 :: Cadavedo - Luarca (16.4 km)
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Etap dzisiejszy ma jako oś szosę N-632, wokół której, kilka razy to z jej prawej to z lewej strony, biegnie Camino. Z Cadavedo

wychodzimy na szosę do Villademoros, chociaż ją opuszczamy na szlak w prawo, do San Cristóbal i do Querúas aby ostatecznie

przejść szosę krajową i kontynuować szosą miejscową i szlakiem do Canero. Za cmentarzem schodzimy do dawnej N-632,

przechodzimy rzekę Esva i kontynuujemy szosą po dwustu metrach wchodzimy na szlak w prawo (kolarze zawsze szosę). Tak

skracamy sobie drogę, która nas wyprowadzi znów na szosę. Pojawi się skrót w lewą stronę, który nas doprowadzi, za wzniesieniem

do szosy. Odtąd, szlak zostawia szosę dwukrotnie i trzeci raz, do początku długiej prostej, gdzie zostawi ją ostatecznie w kierunku

Barcia, Villar i Luarca. Tym niemniej, jeśli chcemy nocować w refugio pielgrzymów Almuña, musimy kontynuować tę długą prostą do

Barcia i stamtąd w lewo szosą w kierunku Paredes.

Villademoros

Do San Cristobal (za Cadavedo): 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 257.6 km

Warto zobaczyć: Szkoda, że oficjalna trasa Camino nie biegnie tuż obok wieży bajomedieval Villademoros (do dwu kilometrów).

Prawdopodobnie pochodzenia rzymskiego, utrzymuje swój kształt po rekonstrukcji w IX wieku, w czasach monarchii asturiana.

Pałac, który dopełnia całokształt był odnowiony i dziś mieści się w nim hotel.

Komentarze:

San Cristobal (za Cadavedo)

Do Queruas: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 256.4 km

Komentarze:

Queruas

Do Canero: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 254.3 km

Komentarze:

Canero

Do Puente de Canero: 1 km | Do Santiago de Compostela: 252.8 km

Komentarze:

2011-07-11 16:43:13 - kuba: Spaliśmy w Hotelu Canero po trasie - za miejscowością. Cena dwójki z łazienką dla pielgrzymów 30E. W hotelu jest też restauracja - menu od

20.30 za 10E.

Puente de Canero

Do Barcia: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 251.8 km

Komentarze:

Barcia
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Do Villar: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 245.7 km

Warto zobaczyć: W kościele parafialnym, obok którego przechodzimy, zachowana jest rzeźba Virgen de las Nieves (Najświętsza

Panienka ze Śniegów), z XIII wieku i dwa barokowe retabula.

Komentarze:

Villar

Do Luarca: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 243.8 km

Komentarze:

Luarca

Mieszk.: 14000 | Do LOuteiro: 2 km | Do Santiago de Compostela: 242.3 km

Albergue/refugio: Albergue de peregrinos de Almu&ntilde;a obok AS-220: do 500 metrów na skrzyżowaniu między Meras i

Paredes. Tel 985 64 02 34 653 51 62 96 ; miejsc 9; cena: 4€; otwarte 17-22

Warto zobaczyć: Miejscowość posiada geografię wydaną w Cudillero albo Mutriku (Vizcaya): naturalny port w ujściu rzeki Negro

otoczony przez dwie góry o wyraźnie zarysowanym stoku, na którym wyrosły dzielnice miasta w formie schodkowej. Miasteczko

morskie z fantastycznymi widokami, Luarca posiadało szpital Santiago, założony w połowie XV wieku. Wyróżnia się wspaniałe

położenie cmentarza, gdzie jest pochowany doktor Severo Ochoa. Spotykamy tu kaplicę de la Atalaya: także nazywaną la Virgen

Blanca (Najświętszej Panienki Białej), która znajduje się obok latarni morskiej, blisko cmentarza i posiada dwa obrazy

rese&ntilde;ables; jeden dziewicy (z wieku XVIII) i drugi Chrystusa Z Nazaretu. Wyróżnia się pałac Markiza Ferrera, z XVI wieku,

później przebudowany.

Komentarze:

2011-09-13 10:54:15 - Grażyna: Schronisko opisane jako Luarca jest w Almuni, około 3 km od centrum Luarci! sympatyczne, hopitaler rano serwował kawę, grzanki i

herbatniki!

2010-09-18 09:48:06 - Peter Alex: Albergue w Almuna - lipiec 2010 - 16 miejsc, 3 euro, prysznic, mikrofala. Supermercado przy głównej drodze.

2010-07-26 21:46:20 - Krzysztof: Znowu cala trasa asfalt. Nawet hospitaliero odradza trasę tradycyjna od Cadavedo. Brak kuchni, mikrofala zepsuta,jest jedna toaleta i

dodatkowo kilkanaście materacy. Cena donativo nie mniej niż 3 euro. Przypominam schronisko jest z lewej strony Lorca. Łóżka piętrowe, jest około 40 miejsc, w trzech

pokojach, klucz jest w skrzyńce na listy. 

2009-07-30 15:36:55 - Teresa: Wszystkie przewodniki łącznie z niemieckim ;) odradzają przejście szlakiem przez góry ze względu na słabe oznakowanie. My tez się nie

odważyliśmy, ale spotkaliśmy w schronisku Polaków, którzy wybrali tę drogę. Stwierdzili, że bardziej kierowali się wyczuciem, azymutem niż znakami... trasa szosa

monotonna, ruch dość duży, korzystaliśmy z licznych szlaków prowadzonych równolegle do głównej drogi. 

2009-07-30 15:30:42 - Teresa: W Luarce nia ma albergue. Powyżej podany adres(do 500 metrów na skrzyżowaniu między Meras i Paredes) to schronisko w Almunii! Brak

kuchni. W drodze warto zboczyć z trasy ok 1 km na plaże Cueba - naprawdę piękna! W Luarce tez jest plaża, ale juz nie tak efektowna ;). I rzeczywiście polecam pyszną pizzę.

2009-02-28 10:51:29 - mroov: Almuna - schronisko 3€, 2 sale z łóżkami (ok 20 miejsc). Można spać też na materacach. Kuchni chyba brak, ale przewinęła się gdzieś tam

chyba kuchenka gazowa, koce są. Kolacja w barze dopiero od 21. Można zamówić pizze do schroniska (jest podany numer). Polecam!!!

Etap 24 :: Luarca - La Caridad (27.9 km)

Kontynuujemy dalej nasze pielgrzymowanie wokół szosy N-634 ulicą La Peña, na wzniesieniu wychodzimy z Luarca by iść łagodnym

wzniesieniem do Chano, L\' Outeiro, Santiago i Villuir. Tu przekraczamy szosę krajową (kolarze dalej szosą) do Villaoril, ponieważ

Strona 43 / 64



Camino de Santiago

Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

między Otur i Villapedre droga zmienia się w ścieżkę, która jest bezpieczna, ale niewygodna dlatego, że można się zgubić na jakimś

odcinku i trzeba się liczyć z przechodzeniem przez jakiś vallado (tak było podczas pierwszego wydania przewodnika, rok 2003, do

ostatniej kontroli latem z 2006, prawdopodobnie jest również tak samo). Od Piñeda do Villaoril zdarza się podobnie. Z Villaoril

kontynuujemy dalej po drugorzędnej szosie do La Venta, La Colorada i Navia, gdzie przekraczamy ujście rzeki. Tam skręcamy w lewo

i rozpoczynamy łagodne podchodzenie, który nas prowadzi przez Barquiero Jarrio i Cartavio. Od tej miejscowości szlak wiele razy

przecina szosę krajową do wejścia do La Caridad, miejscowość bardzo rozciągniętą i w której po przejściu trzech kilometry

docieramy do centrum, gdzie znajdziemy La Caridad.

LOuteiro

Do Santiago _Louterio_: 0.4 km | Do Santiago de Compostela: 240.3 km

Komentarze:

Santiago _Louterio_

Do Villuir: 0.7 km | Do Santiago de Compostela: 239.9 km

Warto zobaczyć: Kościół Santiago, dziś w ruinie, był zbudowany w XVI wieku. Nadproże fasady głównej było wykonane z

wykorzystaniem kamienia, który z dużym prawdopodobieństwem, pochodzi z grobowca jakiegoś pielgrzyma podróżującego konno.

Można zauważyć jego herb podzielony na trzy pola, które zawierają vieiras, i szpadę.

Komentarze:

Villuir

Do Otur: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 239.2 km

Komentarze:

Otur

Do Villapedre: 6.2 km | Do Santiago de Compostela: 236.7 km

Komentarze:

Villapedre

Do Pinera: 1 km | Do Santiago de Compostela: 230.5 km

Warto zobaczyć: Możemy zobaczyć na górze po lewej stronie naszej drogi kościół San Juan, z późnego romańskiego asturiano z

XII wieku (jeden z najlepszych przykładów w całej Asturii), chociaż rozbudowany i porticada z epoki późniejszej. Kościół składa

się z jednej nawy, przykrytej szkieletem drewnianym. Zwraca uwaga wnętrze absydy, dwa piętra kolumn adosadas.

Komentarze:

Pinera

Do Villaoril: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 229.5 km

Albergue/refugio: municypalne: miejsc 20, klucz w domu María Pilar, cena: donativo

Komentarze:

2011-09-28 00:08:33 - Haga: Hałas pędzących drogą tuż pod oknami szkoły samochodów zakłóca nocny wypoczynek. Warunki ogólnie dobre.

2011-09-07 14:01:19 - Emilia: Jedzenie u hospitaliery należy zamówić z co najmniej godzinnym wyprzedzeniem. Gdy nie ma miejsc można nocować na podłodze, tylko

trzeba liczyć się z gryzącymi robakami (nie wiem co to było, ale przez tydzień miałam czerwone kropki na całym ciele)

2011-07-11 16:46:32 - kuba: Hałas dobiegający z drogi nie był problemem porównując z próbą lokalnego zespołu trwającą do 22 w drugiej połowie szkoły. Cena - wciąż

donativo.

2010-07-29 20:00:57 - Tomasz: Ciekawostka: hospitalera Pilar i jej mąż zbierają długopisy z różnych krajów. Jeśli ktoś ma długopis z jakimś polskim nadrukiem bedą

bardzo wdzięczni gdy się z nimi wymieni :) W zamian dają długopisik z nadrukiem ich albergue. Albergue ok!

2010-07-26 21:52:16 - Krzysztof: Sklep po lewej stronie podczas przekraczania drogi krajowej. Klucz i rejestracja w kawiarnia po trasie. 

2010-06-22 23:53:30 - Raskolnikow: 5 euro - duży hałas, brak kuchni, ale poza tym w porządku.

2008-08-12 13:15:14 - Od Macieja: Pinera - albergue -donativo, Klucz, rejestracja i sello w domu po trasie oznakowanym klucz z napisem Albergue. Samo albergue dużo

dalej przy kościele tuż przy drodze N-634 - duży hałas, 20 miejsc. Brak sklepów, jedzenie można zamówić u hospitalery.

Villaoril

Do La Venta: 1.5 km | Do Santiago de Compostela: 227.9 km

Komentarze:

2011-07-11 16:49:38 - kuba: Trzeba się liczyć z objazdami trasy Camino na odcinku do Navii ze względu na budowę autostrady. W jednym miejscu szlak przechodzi przez

teren budowy! Należy zachować szczególną ostrożność i spodziewać się dalszych zmian przebiegu trasy w niedługiej przyszłości.

La Venta

Do La Colorada: 0.7 km | Do Santiago de Compostela: 226.4 km

Komentarze:

La Colorada

Do Navia: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 225.7 km

Komentarze:

Navia

Mieszk.: 9200 | Do Barqueiros: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 223.9 km

Warto zobaczyć: Wyróżnia się dom Limonar, na początku miasteczka, przy ulicy Las Armas, razem z innymi pałacami z XVI w.
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Komentarze:

Barqueiros

Do Jarrio: 0.6 km | Do Santiago de Compostela: 222.7 km

Komentarze:

Jarrio

Do El Esteler: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 222.1 km

Warto zobaczyć: Zachowała się kaplica z dawnego szpitala pielgrzymów Santa Ana. Szpital ten był założony w 1370 i jeszcze

cztery wieki później działał nadal.

Komentarze:

El Esteler

Do Cartavio: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 219.7 km

Komentarze:

Cartavio

Do La Caridad: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 218 km

Warto zobaczyć: Kościół Santa María z XI wieku, lecz jego pochodzenie sięga klasztoru romańskiego z IX wieku. Zachowała się

rozeta romańska i dwie pamiątkowe płyty z wpisami z wieku X i XII

Komentarze:

La Caridad

Do El Franco: 5 km | Do Santiago de Compostela: 214.4 km

Albergue/refugio: 1. municypalne - 24 miejsca, całoroczne, cena: donativo, otwarte 10-22; 2. El Franco albergue: miejsc 22, klucz

w pobliskim domu

Warto zobaczyć: Ta rozległa miejscowość ma przede wszystkim znaczenie turystyczne ze względu na swoje plaże. W centrum

miasta, możemy zwiedzić kościół parafialny San Miguel Mohices, zbudowany w XVIII wieku i pałac modernistyczny Jardón, z XX

wieku.

Komentarze:

2011-07-11 16:51:54 - kuba: albo buduje się nowe albo remontuje stare albergue - nie wiem. Faktem jest że w niedługim czasie można spodziewać się nowoczesnego, a

przynajmniej świeżego schroniska blisko centrum miejscowości.

2010-09-02 15:16:43 - Ziemek Socha: Albergue 1km przed La Caridad. W roku świętym 5e. Menu w barze Espana już w La Caridad za 8e - duże porcje. Bar obsługiwany

był przez kelnerki z Ameryki Południowej - mówią nieco inaczej;)

2009-07-30 15:40:10 - Teresa: Klucz do schroniska i opłata - 3€ w niebieskim domku tuz za schroniskiem. Brak kuchni. 1,5 od albergue plaża.

Etap 25 :: La Caridad - Ribadeo (21.6 km)
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Spokojny i przyjemny etap. Wędrujemy na początku blisko N-634 by dalej iść szlakiem do części końcowej Figueras – Ribadeo. Z La

Caridad wychodzimy na szlak by dojść do szosy krajowej, którą przetniemy jeszcze trzy razy. Kontynuujemy do El Franco i Porcia,

gdzie zostawiamy ostatecznie szosę by kontynuować ścieżkami i gościńcami. Możesz zmienić warianty jacobeas, które są w dodatku

oznakowane, Jeden nas doprowadzi do Tapia de Casariego (oznaczone jako “refugio) albo Vegadeo. By dotrzeć do refugio w

Ribadeo będziemy kontynuować wg wskazań kamieni granicznych jacobeos, wybierając najpierw opcję “camino” a w drugim

“Figueras”. Ścieżkami przybywamy do Brul, Tol i Barres. Stąd, po szosie AS-31 do Lois i Figueras, by przejść przez długi most , który

łączy oba brzegi ujścia rzeki, która rozdziela Asturię i Galicję, wkraczamy do Ribadeo. Uwaga w Galicji oznakowaniem jacobea jest

muszla stąd wynika, że trzeba iść odwrotnie niż w Asturii. Rzeczy te są niepojęte.

El Franco

Do Porcia: 1 km | Do Santiago de Compostela: 209.4 km

Komentarze:

Porcia

Do Brul: 5 km | Do Santiago de Compostela: 208.4 km

Komentarze:

2011-09-13 10:57:33 - grażyna: Trasa E -9 z San Pelayo do Porci rzeczywiście piękna, wzdłuż wybrzeża. Dziekujemy za radę aby w Porci ściągnąć buty i przejść rzekę przy

zatoczce, woda po kolana !

2011-07-11 16:58:46 - kuba: my z trasy na czerwony szlak zeszliśmy wcześniej - chyba w San Pelayo - przy przejściu przez drogę po drugiej stronie kościół, za kościołem 2

drogi - w lewo i prosto, należy iść prosto. Odcinek do Porcii nawet ładniejszy niż od Porcii do Tapii z tym, że dodatkowo znacznie wydłuża szlak. W Porcii dwie opcje - albo

przechodzimy bez butów przez ujście rzeki w zatoczce przy plaży, albo obchodzimy na około przez mostek. My obeszliśmy, a potem zdaliśmy sobie sprawę, że lepiej było zdjąć

buty - duuużo krócej i ciekawej.

2010-09-02 15:19:34 - Ziemek Socha: Idąc z Tapii do Ribadeo łatwo się pogubić, ale warto też podążać za wielką niebieską strzałką z prawej - morzem: kierunek zachód!

2010-07-31 21:06:51 - Tomasz: Przepiękna jest alternatywna trasa przez Tapia de Casariego! Droga niewiele dłuższa, ale: 1. Schronisko najpiękniej położone na całym

Camino del Norte (nad samym morzem); 2. Bardzo piękne portowe miasteczko z kościołem, w którym codziennie jest Eucharystia, przytulnymi restauracjami oraz cudownymi

widokami; 3. Piękna trasa aż do samego Ribadeo. Klucz do schroniska w Tapia znajduje się w Ayuntamiento, a ostatnia osoba wychodząca ma go zostawić w skrzynce na

listy. Wszystko za donativo.

2010-06-22 23:55:21 - Raskolnikow: Przepięknie położone, schronisko darmowe (nie donativo!!), miejsc 30 albo więcej.

2009-10-25 21:10:22 - matka z córką: Tapia de Casariego ok.20 miejsc w albergu. Czyste łazienki damskie i męskie. Brak kuchni, ale jest mikrofalówka i podstawowe

naczynia. W sierpniu br. miseczka na donativo stała na stole z różnymi przewodnikami i książką meldunkową. Pięknie położone nad zatoczką.

2009-09-04 20:24:50 - Krzysiek: Zdecydowanie polecam nie tylko schronisko w Tapia de Casariego, które jest przepięknie położone tuż nad wodą i kamienistą plażą, ale

również samo miasto wraz z licznymi piaszczystymi plażami. Albergue darmowe (?) - pieczątka leżała na stole, żadnego hospitalero, żadnej puszki na donativo.

2009-07-30 15:43:08 - Teresa: Tapia rzeczywiście jest przepiękna. W lipcu alternatywny szlak (tzn. znaczny jego odcinek) był zamknięty - budowano most i musieliśmy

niestety nadłożyć trochę drogi, ale zdecydowanie warto!

2008-11-27 14:35:00 - Marcin: Tutaj można wybrać alternatywną, bardzo piękną trasę, która prowadzi blisko wybrzeża przez Tapia de Casariego (albergue!) do Ribadeo.

Trasa jest też oznaczona muszlami chociaż niezbyt konsekwentnie. Kto od chodzenia w kurzu i niedaleko szosy N-634 woli widok skalistego brzegu Atlantyku i kąpiele w

samotnych piaszczystych zatokach, temu bardzo ten odcinek polecam. Tym bardziej, że od Ribadeo żegnamy już się z morzem definitywnie.

Brul

Do Tol: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 203.4 km

Komentarze:
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Tol

Do Las Campas: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 201.1 km

Albergue/refugio: Miejsc 16; całoroczne; donativo; ot. 17-22

Komentarze:

Las Campas

Do Barres: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 198.9 km

Komentarze:

Barres

Do Figueras: 2 km | Do Santiago de Compostela: 196 km

Komentarze:

Figueras

Do Ribadeo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 194 km

Komentarze:

2008-11-27 14:40:00 - Marcin: W niektórych albergue po drodze wiszą jeszcze informacje o tym, że most do Ribadeo jest w remoncie i że nie ma żadnej możliwości przejść

go piechotą. Te informacje są już NIEAKTUALNE. We wrześniu 2008 remont był już prawie zakończony i robotnicy pozwalali pielgrzymom przejść. Trzeby tylko zachować

zwiększoną ostrożność i ewentualnie zmieniać chodnik (raz z prawej strony mostu, raz z lewej, a czasem środkiem).

Ribadeo

Mieszk.: 9300 | Do Vilela: 7.6 km | Do Santiago de Compostela: 192.8 km

Albergue/refugio: Miejsc 12. Znakomite!; Dzwonić do ochrony

Warto zobaczyć: Ribadeo (Ripa Euve, port w ujściu rzeki Eo), miasto zawdzięcza swoje istnienia ujściu rzeki. Warto przejść

pasaż, który ciągnie się wzdłuż brzegu do ujścia rzeki, przy którym znajduje się refugio dla pielgrzymów. Możemy i musimy

zwiedzić centrum miasta aż do centralnego Plaza de Espa&ntilde;a, gdzie znajduje się dom ecléctico modernistyczny

ufundowany przez emigrantów do Ameryki braci Moreno, znany jako wieża Moreno, Ratusz gmach neoklasyczny z końca

XVIII wieku znany jako Pazo Ibá&ntilde;ez, był pałacem markiza Sargadelos. Obok placu jest także kościół Santa María del

Campo, który należał do klasztoru franciszkanów XIII wieku.

Komentarze:

2011-09-28 00:19:11 - Haga: Jeśli się uda, warto się tu zatrzymać. Można pójść na mszę św, spokojnie zobaczyć miasto portowe, a także przespacerować się ze schroniska

do latarni morskiej na cypel, chyba z pół godziny w jedną stronę. W mieście możliwość skorzystania z internetu gratis. Dla osób, które się nie zmieściły (w lipcu)

zaproponowano pójście jeszcze ok 7 km, tam spały w bardzo dobrych warunkach w starej oberży.

2011-09-06 18:23:29 - Paula: Potwierdzam, albergue szybko się zapełnia, a jest tylko 12 miejsc. Nie ma opcji spania na podłodze czy w namiocie przed budynkiem. Na

polecenie opiekunki schroniska służba cywilna zabiera peregrinos do następnego albergue - położonego w leśnej okolicy. Budynek odnowiony, 5€, 1-razowe prześcieradła,

jak dla mnie całościowo ok :)

2010-07-26 22:03:17 - Krzysztof: Miejsc jest 24 miejsca, łóżka piętrowe plus kanapy i karimaty. Cena 5 euro w zamian dostajemy prześcieradło i poszewkę jednorazową.

Jest kuchnia i są naczynia. Klucz w zadaszeniu telefonu miejskiego. Straż miejska przyjeżdża po 20.00. 

2009-09-18 10:16:19 - Karola: My dotarliśmy ok.19-tej i miejsce jeszcze się znalazło - ale to było początkiem września br. W schronisku jest kuchnia - 2 palniki, więc coś

można przyrzyrządzić. Czysto, od straży cywilnej która zjawiła się ok. 21-szej dostaliśmy nawet prześcieradła. 

2009-07-30 15:47:26 - Teresa: W albergue nad zatoką byliśmy o 15 i niestety nie było juz miejsc i niestety nikt po nas9 a ni następnych peregrinos) nie przyjechał -

musieliśmy sami dotrzeć do 2. schroniska. rzeczywiście w porównaniu z innymi b. czyste. W łazienkach była ciepła woda.

2009-02-28 10:55:19 - mroov: Ribadeo - Albergue nad zatoką, 12 miejsc, kuchnia jest. 3€. Faktycznie jeśli tu zbraknie miejsc to Protection Civil zabiera do albergue przy

basenie - ok. 30 miejsc. Łazienki bardzo czyste (bo basenowe :P ) ale tylko zimna woda. Po zamknięciu basenu nie ma światła w łazienkach. A światło na sali również

szwankuje :P Kuchni tam brak. 3€

2008-11-13 15:43:00 - Marcin: 

W Ribadeo nie tylko opuszczamy wybrzeze, ale takze przechodzimy z Asturii do Galicii. Poniewaz oni ze soba rywalizuja (troche tak jak Kielce z Radomiem w Polsce), to od

tej pory muszle oznaczajace Droge Jakubowa sa odwrocone: w Asturii wskazuja Santiago tak jak gwiazda-kometa tzn. brzuszkiem do przodu a promieniami do tylu; tak w

Galicji jest to bardziej muszla, z ktorej otwartego konca wychodza promienie wskazujace droge. Pierwszego dnia wymaga to koncentracji :)

Zmienia sie tez hiszpanska nazwa: Camino de la Costa - Camino del Norte.

2008-08-12 13:16:08 - Od Macieja: Ribadeo - albergue municypalne -3euro, uroczo położone nad zatoką, po prawej stronie drogi tuż za nowym mostem. O 21-szej

pielgrzymów, dla których brak miejsc, służby miejskie zabierają do innego miejsca. Dane od Ali i Karoliny!

Etap 26 :: Ribadeo - Lourenza (28.5 km)
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Po tylu etapach wzdłuż wybrzeża morskiego, zostawiamy brzeg by iść w kierunku południowo-zachodnim do naszego przeznaczenia:

Santiago Compostela. Z Ribadeo wychodzimy ulicą San Lázaro i do wysokości boiska piłkarskiego szosą w kierunku cmentarza by

dalej iść po łagodnym wzniesieniu praktycznie cały czas przez dzielnicę Pastoriza Obe, a stamtąd znaki nas zaprowadzą do Vilela,

chociaż centrum tej miejscowości znajduje się dalej. Szosą kontynuujemy do Vilar i stąd szlakiem (kolarze muszą kontynuować

LU-133) do A Ponte. Tak samo jest po wyjścia z tej miejscowości, droga jest trudna dla kolarzy, ale nie jest trudna dla piechurów,

którzy odważą się iść długim podejściem do Villamartín Pequeño. Przecinamy dolinę, przybywamy do Villamartín Grande i stąd,

długim zejściem do Gondán jest tu refugio dla pielgrzymów. Ciągniemy dalej szlakiem schodząc do O Corveiro i stamtąd, dobrze

oznaczonym szlakiem i po pokonaniu nieco stromego wzniesienia, przybywamy do Lourenzá.

Vilela

Do Vilar: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 185.2 km

Komentarze:

2011-07-11 17:01:03 - kuba: W punkcie informacji turystycznej W Ribadeo powiedziano nam, że aktualnie schronisko jest nieczynne. Byliśmy w czerwcu. Być może

otwierane tylko na letnie miesiące.

2010-09-19 11:52:04 - Peter Alex: Potwierdzam słowa Ziemka. W Vilela znajduje się nowe albergue, 39 miejsc na łóżkach piętrowych. Brak kuchni, prysznice. Jest bar

prowadzony przez bardzo sympatyczne małżeństwo, w którym od 20:30 podają menu del peregrino. 

2010-09-02 15:22:12 - Ziemek Socha: O ile pamiętam było tu nowe albergue, do którego odsyłani są wszyscy, który nie zmieścili się w Ribadeo. Cena 5e. Max 100m od

Camino

Vilar

Do O Esfolado: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 183.3 km

Komentarze:

O Esfolado

Do A Ponte: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 180.8 km

Komentarze:

A Ponte

Do Villamarin Pequeno: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 180.6 km

Komentarze:

Villamarin Pequeno

Do Villamarin Grande: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 176.1 km

Komentarze:

Villamarin Grande
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Do Gondan: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 175.6 km

Komentarze:

Gondan

Do O Corveiro: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 171.8 km

Albergue/refugio: Nowe; Miejsc 16- jedna sala; darmowe; ot.12-20; jest kuchnia; brak sklepów i barów.

Komentarze:

2010-06-22 23:56:33 - Raskolnikow: Na końcu świata, ale bardzo fajnie i zacisznie - gratis!

2008-11-27 14:23:00 - Marcin: Z miejscami nie ma problemu. Jak sypialnia w pierwszym budynku (16 miejsc) się zapełni to hospitalera otwiera sąsiedni budynek szkolny.

Tam dodatkowe 16 miejsc. Bardzo przyjemnie i czysto. Przed domem stoły i ławy. W jadalni i sypialni kominek (czynny tylko w chłodnych miesiącach).

2008-08-12 13:16:47 - Od Macieja: Gondan - albergue municypalne -3euro, brak sklepów i barów ale można przez telefon zamówić jedzenie w barze, które jest dostarczane

do albergue! O 16-tej podjeżdża sklep na kółkach. Z dala od ludzi. Kuchnia wyposażona, dobrze wyposażone. Polecam!!

O Corveiro

Do Lourenza: 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 168.7 km

Komentarze:

Lourenza

Mieszk.: 2500 | Do Arroxo: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 164.3 km

Albergue/refugio: Miejsc 20 (2x8,1x4) ; Informacja w ratuszu; Susi otwiera pierwszemu pielgrzymowi; adres: Campo de la Gracia.

Warto zobaczyć: Wyróżnia się klasztor benedyktynów del Salvador. Założony w X wieku, obecny kościół datowany na wiek

XVIII, z zadziwiającą fasadą barokową. Dokończona w 1732, przez Fernando de Casas y Novoa.

Ta budowa bardzo możliwe posłużyła jako próba do późniejszej konstrukcji sławnej fasady Obradoiro katedry w Compostela.

Wyróżnia się jego neoklasyczne retabulum. Jako szczegół, zobaczymy sarkofag z VI wieku paleocristiano w kaplicy Valdeflores, w

którym spoczął hrabia don Osorio Gutiérrez, fundator klasztoru. Mówi się o podaniu, że po śmierci swojej małżonki, hrabia wstąpił

do klasztoru benedyktynów, przebywając tam wiele lat aż zdecydował sie odbyć podróż do Ziemi Świętej, gdzie nabył kamienny

sarkofag paleocristiano, który posłużył mu za grób, w którym przetrwały jego szczątki do roku 1968. Muzeum Sztuki Sakralnej

dopełnia zwiedzanie monumentalnego kompleksu. W nim polecamy zobaczyć osobliwy relikwiarz barokowy z 28 popiersiami,

zrealizowany w XVII wieku by zmieścić różne relikwia darowane klasztorowi. Muzeum zajmuje siedem sal kościelnych klasztoru,

wzniesione w wieku XVII i XVIII na ruinach pierwotnego klasztoru, z którego zachował się ołtarz z IX wieku i jedno lauda z XII w.

Komentarze:

2011-08-25 12:38:10 - Tomek: Super miejsce - jeśli brak miejsca w albergu - Pani otwiera salę gimnastyczną z nowymi łóżkami - łazienki ok. brak kuchni, warunki super -

blisko do miasta

2011-07-11 17:05:16 - kuba: i jeszcze jedno - najtańsze menu! 6E za dwa talerze, z tym że bez picia. Jednakże po zamówieniu wina i coli dostaliśmy za darmo po kieliszku

Oruho, zniżkę na wino i colę za darmo.

2011-07-11 17:03:00 - kuba: schronisko zastaliśmy otwarte. Suzi przyszła bodaj po 16 - wszyscy na nią czekali. Całkiem miłe wewnątrz.

2010-07-26 22:13:54 - Krzysztof: W albergu są trzy sale, na parterze jedna cztero i na piętrze dwie ośmioosobowe. Kuchnia wyposażona, toalety na parterze i na piętrze,

jest toaleta dla niepełnosprawnych. Cena 5 euro,prześcieradło i poszewka. Klucz pod kamienie, lub kartka z telefonem.

Etap 27 :: Lourenza - Abadin (25 km)
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Wyraźnie zarysowane wzniesienie doprowadza nas do cmentarz by minąć go górą i szlakiem zejść do Arroxo (km 2,9), odkąd

kontynuujemy marsz dawną szosą N-634 do Grove. Za łagodnym wzniesieniem, rozpoczyna się zejście do San Pedro de la Torre (km

5,2) i w końcu do ważnej i historycznej miejscowości Mondonedo (km 8,9), która posiada refugio dla pielgrzymów. Stąd rozpoczyna

się łagodne wzniesienie drugorzędną szosą, która doprowadzi nas do Lousada (km 17,4), odtąd łagodne wzniesienie zmienia się w

strome podejście, aż zbliżymy się do szosy krajowej, którą przekraczamy. Jeszcze trochę kontynuujemy podejście, lecz natychmiast

rozpocznie się łagodne zejście do szosy do Gontán (km 24,5) i Abadín (km 25). Uwaga albowiem w Abadín (nie ma refugio dla

pielgrzymów) właściwie powiedzmy sobie jest to mała miejscowość.

Arroxo

Do San Pedro de la Torre: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 161.4 km

Komentarze:

San Pedro de la Torre

Do Mondonedo: 3.7 km | Do Santiago de Compostela: 159.1 km

Komentarze:

Mondonedo

Mieszk.: 4800 | Do Lousada: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 155.4 km

Albergue/refugio: W nowym budynku. Znajduje się w starej części miejscowości, na wysokości sądów. Adres: Calle Alcántara,

s/n; 40 miejscw 2 salach; darmowe; klucz w Policji Lokalnej; otwiera się pierwszemu pielgrzymowi i nie zamyka; jest kuchnia;

Warto zobaczyć: Jedno z siedmiu podstawowych prowincji dawnego królestwa Galicji. Jest miastem z kompleksem zabytkowo

artystycznym, w którym współgrają kościoły, pałace, klasztory i surowe mieszkania w centrum historycznym. Miasto utrzymało

swój charakter wiejski do dziś, zachowując swoją charakterystyczną osobowość. Wyróżnia się katedra Santa María, gotycka XIII

wieku. Na początku budowana w stylu romańskim, co można dostrzec na drzwiach frontowych i absydzie głównej, podczas

rozbudowy katedra otrzymała ozdoby barokowe, jak girola, fasada i obie wieże. Zwraca uwagę w jej wnętrzu duże retabulum

barokowe, z XVIII w.

http://www.terrademiranda.net

Komentarze:

2011-09-28 00:25:05 - Haga: Alberge municipiale w nowym, dobrze utrzymanym budynku. Wygodne sale i kuchnia. Bardzo dobre warunki sanitarne. Blisko sklepy.

Faktycznie opłatę- 5 euro uiszcza się na policji (ok 10 min drogi). Możliwość uczestniczenia we mszy św zabytkowej katedrze.

2009-10-25 21:25:47 - matka z córką:  W drugi weekend sierpnia Jarmark Średniowieczny obejmujący plac przykatedralny i wszystkie uliczki starówki. W albergu świetnie

wyposażona kuchnia!

2009-07-30 15:53:47 - Teresa: W tym roku to peregrinos musieli chodzić na policję - tam opłata i podbicie credenciala

2008-08-12 13:17:15 - Od Macieja: Mondonedo - albergue municypalne -3euro,klucz na policji lokalnej w Ayuntamiento trzeba szukać policjanta w zamian credencial

zostaje w "areszcie" do następnego dnia do oddania klucza i jest problem bo o 8-mej nikogo nie ma na posterunku. Pomocy udzieliła pani pracująca na piętrze, która

telefonicznie skontaktowała się z policjantem, otwrła posterunek i wydała credencial! Lepiej sprawdzić czy jest otwarte (zwykle jest). Bardzo dobrze wyposażone schronisko,

czysto i przyjemnie, brak kocy, wieczorem policjant przychodzi rejestrować i kasować należność! Polecam!! Menu w barze 9euro.
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Lousada

Do Gontan: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 146.9 km

Komentarze:

2011-08-15 21:53:08 - Zyt: Taaak, gdy okazało się że nie ma tam ŻADNEGO automatu było mi naprawdę przykro... :)

2010-09-19 11:54:32 - Peter Alex: Mała wioska, jednak znajduje się w niej automat z zimną coca-colą, ratunek dla spragnionych :) Zaraz za wioską zaczyna się najpierw

długie zejście a potem jeszcze dłuższe podejście, aby przeskoczyć górę, na której widać farmę wiatrową :)

Gontan

Mieszk.: 20 | Do Abadin: 0.5 km | Do Santiago de Compostela: 139.8 km

Albergue/refugio: Miejsc 24. Na stadionie. Pół kilometra przed Abadin; Kontakt w Ratuszu; całoroczne; kuchnia jest.

Komentarze:

2011-07-11 17:11:52 - kuba: Hospitalierą była kobieta bez znajomości polskiego - niestety brak Alberto. Msza niedzielna w sobotę o 20 w kościółku naprzeciwko albergue.

Miejscowi polecają jeść w Abadin w hotelu przy końcu po lewej stronie - nie pamiętam nazwy (był zamknięty gdy tam byliśmy - zjedliśmy na przeciwko). Za to stanowczo

odradzali ostatnie bar przy skrzyżowaniu po lewej stronie (za hotelem) z racji podobno bardzo brudnej kuchni.

2010-09-19 11:56:32 - Peter Alex: Schronisko szybko się zapełniło w lipcu i nie było miejsca. Miejscowe władze otworzyły salę sportową w centrum Abadin pół km za

Gontan.

2010-07-31 17:26:37 - m.: Schronisko w miarę dobre. Do sklepu trzeba niestety pójść do Abadin. Niedaleko. W Abadin nie ma schroniska, oczywiście. Alberto - sympatyczny

gość. Na \"dzień dobry\" Polacy go rozpoznają :-) W recepcji polska flaga i orzełek.

2010-07-29 22:05:47 - Krzysztof: Alberg nowy w centrum miejscowości po trasie 5 euro, kuchnia, naczynia prześcieradło i poszewka. Hospitaliero zna pojedyncze słowa po

polsku.

2009-02-01 19:19:13 - Od Macieja: albergue municypalne -3euro,bardzo dobrze wyposażone nowe, koce, kuchnia wyposażone. Otwarte 13-22. Sympatyczny hospitalero

Alberto! Polecam!! Menu w barze 9euro.

2008-11-13 14:35:00 - Marcin: W centrum sportowym na stadionie sie mieszka tylko jak nie ma wolnych miejsc w centrum Gontan - w schronisku nowo-wybudowanym na

24 miejsca, b. czysto, prysznice, sala jadalna, kuchnia z garnkami i talerzami. W odleglosci 50 m bar, restauracja i sklep spozywczy (wchodzi sie przez bar).

Abadin

Mieszk.: 300 | Do Martinan: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 139.3 km

Albergue/refugio: Latem, gdy jest duża liczba pielgrzymów, układa się materace by przystosować jakieś pomieszczenie na ich

przyjęcie. Alternatywą jest cafe bar Da Feira w Gontán, dwa kilometry wcześniej.

Warto zobaczyć: Na peryferiach w Abadín wznosi się kościół Santa María, pochodzenia średniowiecznego i przerobiony powtórnie

przeważnie w XVI wieku. Nie trasie pieszej. Chociaż w centrum miejscowości nie ma więcej rese&ntilde;able, magistrat

przechowuje liczne elementy architektury ludowej.

Komentarze:

2010-09-19 11:58:09 - Peter Alex: W tym roku w lipcu ze względu na dużą liczbę pielgrzymów otworzyli salę sportową w centrum Abadin. Tutaj jedliśmy najlepsze

bocadillos na szlaku!

2008-11-13 15:32:00 - Marcin: Opis nieaktualny. Schronisko w Gontan jest nowo-wybudowane i bardzo wygodne, w samym centrum, z sympatyczna obsluga (mlody

Hiszpan, chetnie udostepnia internet).

Etap 28 :: Abadin - Vilalba refugio (18.2 km)

Lekkim zejściem idziemy do przejścia przez most dla pieszych na rzece Abadín (może być pewien odcinek gliniasty). Camino biegnie

Strona 51 / 64



Camino de Santiago

Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

dalej szosą, czasem szlakiem równoległym do szosy krajowej po prawej stronie, do przejścia w Martiñán. Stąd schodzi się do

przejścia przez odnowiony i wybrukowany most “Ponte Vella de Mariñan” na rzece Batán. Camino prowadzi dalej płaskim szlakiem,

do Goiriz, gdzie przechodzimy szosę krajową. Trzy kilometry po przyjemnych i w dobrym stanie szlakach i ścieżkach przybywamy do

szosy krajowej w kierunku Vilalba, gdzie jest refugio. Uwaga: centrum miasta, jak również bary, restauracje i sklepy, znajdują się

półtora kilometra dalej.

Martinan

Do Goiriz: 6.6 km | Do Santiago de Compostela: 130.8 km

Komentarze:

Goiriz

Do Vilalba refugio: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 124.2 km

Warto zobaczyć: Wyróżnia się kościół Santiago, obok którego znajduje się cmentarz, i kaplica zadedykowana San Roque.

Komentarze:

Vilalba refugio

Do Vilalba: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 121.1 km

Albergue/refugio: Municypalne; w strefie przemysłowej Miejsc 44/48. (22 dla kobiet i 22 dla mężczyzn) 1,5 km przed

miejscowością więc brak barów, i sklepów. Kuchnia jest; całoroczne; donativo; otwarte przez 24 godz. Obok jest bar restauracja

otwarta od 7 rano.

Komentarze:

2011-07-11 17:14:19 - kuba: Trochę brudno, trochę czarno co jest uciążliwe zwłaszcza przy 40 stopniowym upale który tam zastaliśmy. Wszyscy spali w bieliźnie lub

strojach kąpielowych.

2010-12-05 16:02:45 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Mamy pozytywne opinie o tym miejscu. Otwarto nam o 13.00, bo wcześniej sprzątano, było czysto. Nie było

podziału na kobiety i mężczyzn.

2010-10-27 08:51:20 - Monia: Czekaliśmy pół godziny na hospitalierę, w końcu zadzwoniliśmy po nią i przyszła za kolejne pół. kiepska opcja dla zmęczonego pielgrzyma.

światło gasili o 22.40 i nie ma kontaktów w pokojach, więc albo śpi się od 20 przy zapalonym świetle, albo po ciemku kładzie do snu.... w łazienkach nie ma regulacji

temperatury wody, więc grozi poparzeniem. w kuchni nie ma ani jednego naczynia. tylko kuchenka elektryczna i zlew. o pościel trzeba było się upomnieć.

2010-07-29 21:58:39 - KRZYSZTOF: Alberg nieprzyjemny, ciemne ściany, sypialnia na drugim piętrze, łazienki na pierwszym a kuchnia na parterze, trzeba się nieźle

nabiegać, koszt 5€, o prześcieradło trzeba się było upomnieć. Miasto i sklepy dalej okuło 1,5 km

2010-07-29 19:37:35 - Tomasz: W Roku Jubileuszowym, gdy wypełni się albergue zostaje otwarta sala gimnastyczna przy szkole w centrum miasta, niedaleko szlaku. Trzeba

przejść jeszcze ok. 2 km. Cena 2 euro. Są prysznice, ale mają tylko kilka materacy. Może być przydatna karimata

2010-06-22 23:58:14 - Raskolnikow: 5 euro od tego roku - porządek umiarkowany.

2009-10-25 21:33:28 - matka z córką: Miałyśmy szczęście, bo było czyściutko. Jednorazowa pościel, kuchnia wyposażona nieźle.Na parterze wydzielona część gospodarcza

- pranie co prawda ręczne, ale suszarnia pod dachem(jest nawet parking dla koni :)!)

2009-07-30 15:56:57 - Teresa: Schronisko b. brudne. sami zamiataliśmy, zbieraliśmy papiery... Opłata 3 €. w barze obok drogo i raczej moło smacznie, lepiej przejśc się do

miasta - 1,5 km

2008-08-12 13:18:05 - Od Macieja: Vilalba - albergue municypalne -3euro,dobre. Otwarte 13-22 ale otworzono mi wcześniej. Polecam! Menu w barze 10euro.

Etap 29 :: Vilalba refugio - Baamonde (22.7 km)
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Drugi przyjemny i wygodny etap bo krótki. Od refugio do ostatnich domów Vilalba jest mniej więcej 4,5 kilometra, by wyjść do

zejścia rzeki Magdalena. Po krótkim płaskim terenie rozpoczyna się łagodne wzniesienie by osiągać na nowo szosę krajową w A

Torre. Stąd, powtarza się poprzedni dzisiejszy schemat. Idziemy przez miejscowości położone blisko szosy jak Peñas, Pigara i

Ferreira zawsze szosą lub drugorzędnymi drogami. Etap doprowadzi nas do przejścia przez drogę szybkiego ruchu A-6. By w końcu,

wejść do Baamonde, gdzie mamy refugio po przebyciu niewielkiej odległości po prawej stronie (km 20,9).

Vilalba

Mieszk.: 16000 | Do Alba A Torre: 5 km | Do Santiago de Compostela: 119.3 km

Wyróżnia się sposób budowy baszty głównej, dawnego zamku Condes de Andrade, dziś część Hotelu. Zrekonstruowana około

końca XV wieku, jej ośmioboczny format jest wyjątkowy w Galicji. Ślady innych trzech wież przypominają nam istnienie

czworoboku fortyfikacyjnego. Obok niego plac Santa María i kościół, całokształt dobrze zachowany. Stąd, po szerokich schodach

wewnętrznych schodzi się do audytorium. W połowie drogi spotykamy posąg de Acu&ntilde;a, który przedstawia dwóch

wieśniaków ze swoją ofiarą.

Komentarze:

2011-07-11 17:19:45 - kuba: Powinno być \"szlak odbija w PRAWO\"! Przepraszam za pomyłkę (ach ta niemożność edycji...).

2011-07-11 17:18:34 - kuba: w Vilalbie dość kiepskie oznaczenie. Ogólnie najlepiej iść cały czas główną drogą od refugio w dzielnicy industrialnej, gdy dojdziemy do

centrum miasta (źródło wody na skrzyżowaniu) przechodzimy je prosto. Po lewej kościółek, ze dwa zakręty, a następnie kilkadziesiąt metrów przed stacją benzynową szlak

odbija w lewo.

Alba A Torre

Do Ferreira: 9.5 km | Do Santiago de Compostela: 114.3 km

Komentarze:

2011-07-11 17:20:38 - kuba: wydaje się że to już poprawione bo nie stanowiło dla nas problemu odnalezienie drogi.

2009-10-25 21:37:26 - matka z córką: Pomiędzy Penas a Pigara jedno rozwidlenie nieoznakowane. Kilka osób tego samego dnia gubiło drogę. 

Ferreira

Do Baamonde: 6.4 km | Do Santiago de Compostela: 104.8 km

Komentarze:

Baamonde

Do San Alberte: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 98.4 km

Albergue/refugio: w centrum, miejsc: 52/24, otwarte od 13-tej; całoroczne; brak kuchni; kontakt w Ratuszu; duże i gościnne,

chociaż pełne latem, odpowiedzialna miła Conchi.

Jeśli chcemy przejść minimalną liczbę kilometrów by otrzymać Compostelkę - sto kilometrów, możemy właśnie tu rozpocząć

pielgrzymkę. W Baamonde łączy się nasze camino jacobea z dawnym camino królewskim A Coru&ntilde;a -Madryt, dziś

zamienione w drogę szybkiego ruchu A-6. Wyróżnia się kościół parafialny Santiago (idąc camino, zobaczymy go na górze po

prawej stronie), z XIII wieku, chociaż jego wygląd zewnętrzny może wydawać się romańskim. Obok niego, zastaniemy potrójny

krzyż, z XVIII wieku, tworzący Drogę krzyżową. Główna strona przedstawia podobiznę Chrystusa a awers Matkę Boską Bolesną.

Komentarze:

2011-07-11 17:23:21 - kuba: Bardzo dobre albergue. Za racji tego że byliśmy jednymi z pierwszych miły hospitaliero dał nam 6 osobowy pokój z prysznicem (tj. pierwszy

pokój/ostatnia toaleta)! Bez okien ale za to przyjemy chłód płynący od kamiennych ścian.

2010-09-02 15:27:04 - Ziemek Socha: Tym, którzy stęsknili się za morzem polecam kąpiel z rzece w Baamonde. Dobre odświeżenie po drodze w upale;)

2010-07-31 17:33:20 - sov.: Gdyby nie to, że pomieszczenie, w którym nas zakwaterowano nie miało okna, mógłbym powiedzieć, że to najładniejsze schronisko na moim

Camino. Zadbany ogródek, ładny trawnik, kuchnia, sala kominkowa (nieczynna latem, oczywiście). Pan poeta oczywiście miły, ale trochę dziwak. Wszystkich Hiszpanów

usadził w jednym pomieszczeniu. Polaków i Niemki w drugim. Hiszpanów zamęczał gadaniem i czytaniem wierszy. Wystrój... Nic się chyba nie zmieniło od jakichś 50 lat.

Nawet jedna z potłuczonych szyb w witrynie była poklejona taśmą klejącą pamiętającą pewnie setki gości. Warto tam oczywiście zjeść. No bo gdzie? :-) Tuż za schroniskiem,

już na Camino, pierwszy słupek z informacją, ze zostało mniej niż 100 km do Santiago.

2009-10-25 21:39:46 - matka z córką: Dodatkowy budynek na terenie albergu z toaletami i prysznicami ma już światło.

2009-08-25 12:33:44 - Bożena: Kuchnia juz jest, dobrze wyposazona. Prysznice w budynku. wygodne kanapy przy kominku. Pokoje kilkuosobowe+ jedno duże pomieszczenie

z łóżkami piętrowymi. Pościel jednorazowa. Ogród, trawka, stoliki na wieczorne rozmowy.

2009-03-11 14:05:48 - Maciej: Potwierdzam informacje od Marcina. Też tam jadłem i byłem świadkiem czytania wierszy przez starszego Pana hiszpańskiej parze przy

stoliku obok. Przy okazji poleca odwiedzenie pracowni muzeum mistrza Victor Corral Castro uliczką za kościołem w prawo w calle de Museo, na jej końcu. Wiele ciekawych

eksponatów, a sam Mistrz oprowadza i pokazuje. Jedna jego rzeźba znajduje się w Santiago.

2009-02-28 10:56:18 - mroov: Baamonde – taka mała wskazówka – z pryszniców w budynku obok korzystać za jasnego, jedynym oświetleniem jest bowiem światło słoneczne

:P

2008-11-27 15:03:00 - Marcin: 

Nie wiem czy to jeszcze aktualne, ale w 2007 r. byłem tam w fantastycznej restauracji prowadzonej przez poetę Xoana Corral. Samo wyposażenie pomieszczeń jest już poezją,

jedzenie też, a gospodaż znajduje czas na pogawędkę z każdym gościem (ze mną raczej na migi, bo nie znam hiszpańskiego :) Restauracja "Galicia" jest ok. 250 m od

schroniska, w kierunku camino.

2008-08-12 13:18:51 - Od Macieja: Baamonde - albergue municypalne -3euro,dobre, czyste i dobrze utrzymane, brak kuchni. Polecam!! Menu w barze 8,7euro.

Etap 30 :: Baamonde - Sobrado dos Monxes (40 km)
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Długi, bardzo długi etap który dobrze podzielić na dwa by zrobić nocleg w małej wiosce Miraz, gdzie otwarto nowe refugio dla

pielgrzymów w 2005 roku. Z refugio w Baamonde wychodzimy na szosę N-VI na około trzy kilometry, by wyjść na szlak w lewo, który

zostawia kaplicę Świętego Alberta. Stąd, szlak wiedzie laskiem (z dala dochodzi, dźwięk drogi szybkiego ruchu) prowadzi nas do

Toar, pierwszą z niezliczonych wiosek, które przejdziemy wzdłuż El Camino, Aldar, Seixón, Subcampo, Laguna w końcu, na szosę do

Miraz Od tej miejscowości rozpoczyna się odcinek bardzo trudny, podejście i przez miejsca niegościnne, na których musimy mieć się

na baczności aby nie zgubić znaków jacobeas, a także pozostawionych przez poprzednich pielgrzymów małych stosów kamieni.

Łagodne wzniesienie kończy się w Braña. Po dwóch kilometrach szosą, skręcamy w prawo by dalej iść szosą, i jakimś szlakiem

skrócić sobie drogę do Carballoso (nie wchodzimy do tej miejscowości), Roxica, za wzniesieniem przybywamy do Travesa i Marcela.

Schodzimy na szosę by wrócić na szlak i wspiąć się do Corteporcos i Marco das Pías. Trudności kończą się. Przez szosę LU/AC-934

idziemy wzdłuż do Vilarino i Mesón, skąd bierzemy skrót szlakiem (co jest skomplikowane dla kolarzy) i zaraz szosą, która ma

chodnik do Sobrado. Jeszcze zatrzymamy się by wejść do klasztoru, gdzie będziesz mógł dostać gościnę dla pielgrzyma (km 40).

San Alberte

Do Santa Leocadia: 4 km | Do Santiago de Compostela: 94.9 km

Warto zobaczyć: Słup milowy jacobeo, to most średniowieczny na rzece Parga i Kaplica San Alberte, świątynia gotycka XIV

wieku zakamuflowana między roślinnością.

Komentarze:

Santa Leocadia

Do El Camino: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 90.9 km

Komentarze:

2010-07-29 22:33:56 - Krzysztof: W połowie trasy z Baamonde do Miraz jest prywatny Alberg o nazwie Deva Hostal. Szczegółów nie znam. 

El Camino

Do Aldar: 1 km | Do Santiago de Compostela: 89.7 km

Komentarze:

Aldar

Do Seixon: 2 km | Do Santiago de Compostela: 88.7 km

Komentarze:

2011-07-11 17:30:58 - kuba: gdzieś tutaj (nie pamiętam dokładnie miejsca) jest otwarty od 8.30 punkt dla pielgrzymów. Można za darmo skorzystać z internetu, a za opłatą

zjeść coś. Bardzo miło miejsce. Informacja o tym miejscu pojawia się już w San Alberte.

Seixon

Do Subcampo: 1.1 km | Do Santiago de Compostela: 86.7 km
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Komentarze:

Subcampo

Do Laguna: 0.4 km | Do Santiago de Compostela: 85.6 km

Komentarze:

2011-07-11 17:34:06 - kuba: znowu - gdzieś tutaj (nie potrafię podać dokładnej nazwy miejscowości) żyje lokalny artysta. Dom łatwo poznać - niebieski, leci muzyka, bardzo

poprzyozdabiane ogrodzenie i okolica - kawałek przed Mirazem. Warto wejść bo ma on świetną pieczęć dla pielgrzymów odciskaną w czerwonym laku! Dłubie też różne

rzeczy w kamyczkach.

Laguna

Do Miraz: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 85.2 km

Komentarze:

Miraz

Do Brana: 4 km | Do Santiago de Compostela: 82.4 km

Albergue/refugio: czynne: marzec–grudzień; kontakt w barze naprzeciwko; 14 miejsc, donativo; otwarte: 14-22.30; adres: Corral

da Fonte, s/n. Pielgrzymów przyjmuje się w dawnej plebanii Miraz. Od 2005 prowadzi je angielskie stowarzyszenie Jacobea

Confraternity of Saint James - Matthew y Martin, ale nie ma tu toalet w tej miejscowości z wyjątkiem baru Reche, niedaleko

zajazdu, który oferuje kanapki.

Warto zobaczyć: Kościół którego advocación patronem jest Santiago.

Komentarze:

2012-04-06 21:07:03 - Peter Alex: Refugio czynne od 1 kwietnia! :) Gdyby ktoś planował w 2012 roku nocleg w albergue w Miraz prowadzonym przez CSJ z UK powinien

pamiętać o 3 rzeczach: • Liczba miejsc w schronisku: 26. • Od tego roku nie można zakupić niczego u hospitaleiros; tj. trzeba zakupić prowiant wcześniej. • Jak informuje

CSJ Punto de Apoyo in Carballedo (tel: 678 41 57 28) jest dobrym miejscem dla odpoczynku i wypicia kawy, a właściciele będa w stanie wskazać alternatywne miejsca

noclegowe w sytuacji, gdy refugio w Miraz będzie pełne.

2011-09-28 00:33:24 - Haga (lipiec 2011): Miejsce z duszą dzięki zaangażowaniu hospitaleros z angielskiego stowarzyszenia jacobea.Bardzo dobre warunki sanitarne,

przyjemna kuchnia z jadalnią, kawa i herbata do użytku, rano poczęstunek- śniadanie. Donativo. Nadal w albergue możliwość nabycia produktów

żywnościowych.Hospitaleros otwierają pobliski kościół, gdzie można się pomodlić i pobyć w ciszy.

2011-07-11 17:28:37 - kuba: na kartkach i w informacji od wolontariuszy wiemy że jest 26 miejsc. Czasem bywają problemy z ciepłą wodą. Hospitaliero jest byłym

wojskowym i o 14.30 zbiera wszystkich by ogłosić reguły korzystania z refugio. O 21 zamykana jest kuchnia a o 22 całe schronisko. O 6 rano do pokoju wślizgnęła się łapka

wojskowego zapalająca światło. Dodatkowo od 6 śniadanie dla wszystkich. W barze stosunkowo tanio - long drinki poniżej średniej krajowej. Miła atmosfera żeby spotkać się

w gronie pielgrzymim i poczekać do 14.30 na otwarcie schroniska.

2011-05-18 12:33:29 - Krzysztof: Albergue po remoncie otwarte 17maja2011r. Obecnie jest 34 miejsc.  

2010-12-05 16:07:02 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Na przyszły rok planowanych jest kolejnych 50 miejsc.

2010-07-29 22:12:28 - Krzysztof: Wszystko donativo, ale rano kuchnia zamknięta do godziny 6.00. Są rozkładane materace dla 8 osób. 

2010-07-29 20:06:11 - Tomasz: W albergue bardzo miła atmosfera. Otwierają o 15. W albergue można kupić produkty niezbędne do przygotowania posiłku (od jajek po

dobre wino). Rano śniadanie dla wszystkich. Wszystko za donativo. Albergue się rozbudowuje i można liczyć, że niedługo znacząco się powiększy. Fajnie, bo to bardzo

pozytywne miejsce

2009-10-25 21:46:28 - matka z córką: W sierpniu br. było czynne od 16-tej. Jedyne miejsce na naszej trasie z pachnącą pościelą. Wieczorem otwarto świetlicę socjalną dla

wszystkich, którym brakło miejsca- kuchnia i łazienka (czysta) udostępniona dla wszystkich.

2009-09-04 20:32:03 - Krzysiek: Pierwsze pytanie hospitalery po dojściu do schroniska - kawa czy herbata? Przemiła atmosfera, schronisko jest czynne cały rok, dla osób,

które się nie załapały na łóżko są materace, a nawet karimaty i namiot. Polecam!

2008-08-12 13:20:13 - Od Macieja: Miraz - albergue -donativo, śniadanie, bardzo miła atmosfera, czysto dobrze utrzymane, jest kuchnia dobrze wyposażona, u hospitaleros

można kupić produkty żywnościowe. Nie ma baru z menu! Polecam!!!

Brana

Do Roxica: 5.5 km | Do Santiago de Compostela: 78.4 km

Komentarze:

Roxica

Do Travesa: 2 km | Do Santiago de Compostela: 72.9 km

Komentarze:

Travesa

Do Marcela: 0.6 km | Do Santiago de Compostela: 70.9 km

Komentarze:

Marcela

Do Corteporcos: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 70.3 km

Komentarze:

2011-09-07 14:08:36 - Emilia: W barze można zjeść tylko chleb z serem albo chorizo oraz kupić zimne napoje, nie ma co liczyć na obiad.

Corteporcos

Do Marco das P___: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 68.7 km

Komentarze:

Marco das P___

Do Vilarino: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 67.4 km

Komentarze:

2010-10-01 10:03:06 - Peter Alex: Ta miejscowość nazywa się Marco das Pias.

Vilarino

Do Meson: 0.4 km | Do Santiago de Compostela: 64.6 km

Komentarze:
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Meson

Do Sobrado dos Monxes: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 64.2 km

Komentarze:

Sobrado dos Monxes

Do Castro: 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 58.4 km

Albergue/refugio: 44 miejsca, pielgrzymi są przyjmowani w dobrym albergue pielgrzymów prowadzonym przez cystersów.

Pomieszczenia w dawnym Casa de Audiencias. Dysponuje kuchnią lecz nie ma pralni, cena: donativo, otwarte 7-13.30 i 16.30-19.30

Warto zobaczyć: Fundacja klasztorna z 952r. dała początek wyższej warstwie, która rozrosła się na cały rejon aby stać się w

średniowieczu w najbardziej wpływową w Galicji. Od 1142 w klasztorze są cystersi, pierwsi w Hiszpanii. Z pierwotnej konstrukcji

romańskiej zachowała się kaplica la Magdalena, sala Kapitulna, kuchnia i parę innych pozostałości. Świątynia obecna jest w stylu

barokowym z XVII wieku. W klasztorze wyróżnia się krużganek Procesyjny i krużganek Pielgrzymów, gdzie wędrowcy są

przyjmowani w dawnych stajniach. Niestety, w końcu XVIII wieku burza zwaliła fasadę kościelną, a ponadto zniszczyła przypory.

Sięgnęła dna na początku XIXw., kiedy zakonnicy opuścili klasztor z powodu bankructwa. Nabywca obiektu użył go jako

kamieniołomu dla swojej budowy. Od 1954, cystersi z klasztoru Viaceli (Cóbreces) podjęli się odzyskać klasztor. W 1966 podczas

uroczystości Santiago, zakonnicy wracają i od tej chwili starają się odbudować część jego świetności architektonicznej.

Komentarze:

2011-09-28 00:40:52 - Haga (lipiec 2011): Kolejny jeden z najpiękniejszych noclegów na norte:) Mnisi otwierają tyle pomieszczeń, aby wszyscy się zmieścili. My spaliśmy w

5- osobowej celi. Było chłodno, ale mieliśmy koce. Możliwość gotowania- kuchnia, naczynia. Blisko supermarket.Niesamowita atmosfera klasztoru i opustoszałego

ogromnego kościoła. Mnisi zabierają credencjały- ale oddają tego samego dnia:)Warto pójść na wspólne modlitwy- np. nieszpory w sali na 1 piętrze.

2011-07-11 17:36:12 - kuba: dla pielgrzymów darmowe zwiedzanie katedry - warto skorzystać. W licznych barach internet z darmo - w jednym mini kawiarenka z

komputerami.

2010-07-29 22:21:56 - Krzysztof: Wszyscy idą do Santa Iren, w Arzua byłem jedynym z Norte.

2010-07-29 22:17:59 - Krzysztof: W Sabrado łączy się alternatywa trasa Primitivo. Dlatego czasami jest tłoczno. 

2010-07-29 20:09:09 - Tomasz: Rzeczywiście, warunki nie są najlepsze, ale atmosfera jest ok, a miasteczko i klasztor - wspaniałe. Codziennie o 19 przepiękne cysterskie

nieszpory (po hiszpańsku). Warto w nich uczestniczyć!!!

2009-10-25 21:54:04 - matkaz córką: Po 19 otworzono dodatkowe 2 sale dla wszystkich, którzy nie \"załapali\" się do głównej sali.W kuchni pełne wyposażenie. Butla

gazowa wstawiona w godz.19 - 22, potem zniknęła.

2009-08-25 12:39:09 - Bożena: Wypuszczanie z klassztoru o godz. 7 nie jest prawdą, brama jest otwarta wcześniej. Schronisko w porzadku, na ścianach troche grzyb się

rozprzestrenia. Kuchnia jest, jesli gaz w butli sie nie skończy:) Bary i mercado w poblizu. Darmowy basen miejski przy wyjsciu na szlak: w lewo po wyjściu z klasztoru na

głównej ulicy, szlakiem w góre i w lewo. Nie bac sie, gdy brat zabierze credencial do sprawdzenia, odda po nieszporach.

2009-07-30 16:13:40 - Teresa: Kuchnia i łazienki - dramat. w kuchni na podłodze stała woda, regularnie wyciekająca spod zlewu, kuchenka nieczynna. z gaszeniem światła

przez zakonnika o 22 to prawda, ale wychodzić można od 5 rano.

2009-05-13 18:15:41 - raffal: wlasnie jestem w tym schronisku, brudni i domagaja sie 3 euro, nie daleko, w budynku poczty mozna skozystac z netu

2008-11-27 14:54:00 - Marcin: 

Wieczorem jest możliwość uczestniczenia w nieszporach. Nie każdy o tym wie, ale jak komuś zależy to napewno znajdzie drogę do kaplicy klasztornej. Nieszpory są

przepiękne bo bracia śpiewają psalmy "gregoriańskie" czyli a capella. Nie jestem pewien ale chyba można też przyjąć Komunią św. albo błogosławieństwo.

Natomiast schronisko niestety bardzo brudne. Jest napis zachęcający pielgrzymów do sprzątania po sobie. No i jest raczej katastrofa :)

2008-11-26 13:04:00 - Krysia: Akustyka w starym kościele rewelacyjna

2008-08-12 13:21:05 - Od Macieja: Sobrado Dos Moxes - albergue municypalne -3euro, w klasztorze cystersów w dawnych stajniach, kuchnia dobrze wyposażona, koce.

Bardzo dobre. O 22 zakonnik gasi światło, nie można wyjść wcześniej niż od 7-mej rano! Polecam! Menu w barze 9euro.

Etap 31 :: Sobrado dos Monxes - Arzua (22.4 km)
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Ostatni etap drogi przybrzeżnej przed połączeniem się z tradycyjnym Camino Francés. Jeśli wędrujemy latem, zaobserwujemy dużą

różnicę na tej nowej drodze, spotkamy o wiele większą liczbę pielgrzymów.

Wychodzimy z Sobrado szosą, lecz szybko robimy skrót (kolarze muszą kontynuować szosą) do Castro (km 4,5). Z tej miejscowości

wychodzimy na szlak i rozpoczynamy łagodne zejście, które charakteryzuje cały ten etap. Drugorzędną szosą przybywamy do Badelos

(km 6,3), na camino pierwszą i następnie szosą do Corredoiras (km 8,6), przejedziemy niebezpieczną szosę C-540 i przybywamy do

Boimil (km 9,6). Kontynuując szosą, przybywamy do Boimorto (km 10,9), skąd proponuje się nam wariant do O Pino by nie wyjść za

Arzúa (polecana w przewodniku). W przeciwnym razie, kontynuujemy po oznakowanym szlaku, który nas prowadzi szosą łagodnym

zejściem do Sendelle (km 14,8). Szosą, a później wygodną ścieżkę zbliżamy się do Arzúa. Refugio, już na Camino Francés, znajduje

się w śródmieściu.

Castro

Do Badelos: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 54 km

Komentarze:

2011-10-24 21:38:53 - Gosia: Można skorzytać z pralki-3e i internetu. No i jest hamak :) Kilkaset metrów od schroniska jest muzeum etnograficzne, we wtorki wstęp za

darmo. W pobliżu nie ma sklepów. Jest bar na parterze schroniska.

2010-04-08 15:43:36 - Emil: Świetne prywatne schronisko.

2009-10-15 09:23:14 - podwawelski: prywatne albergue - pani liczy sobie 13 euro

Badelos

Do Corredoiras: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 52.1 km

Komentarze:

Corredoiras

Do Boimil: 1 km | Do Santiago de Compostela: 49.8 km

Komentarze:

Boimil

Do Boimorto: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 48.8 km

Komentarze:

Boimorto

Do Sendelle: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 47.5 km

Komentarze:

Sendelle

Do Arzua: 7.6 km | Do Santiago de Compostela: 43.6 km

Strona 57 / 64



Camino de Santiago

Camino del Norte :: MP Buczkowscy, M. Ratajczak, Ks. D. Doburzyński

Komentarze:

Arzua

Mieszk.: 7000 | Wys.: 389 m.n.p.m. | Do Calle: 8 km | Do Santiago de Compostela: 36 km

 Refugio: 41 miejsc obok kościoła Santiago - na lewo od głównej drogi, pełne wyposażenie, w przypadku braku miejsc pielgrzymi

kierowani są do hali sportowej.

Jest tu wiele restauracji, barów, sklepów i supermarketów. Można skorzystać z noclegu w jednym z wielu hostali. Camping Don

Manuel - skręcić w lewo 500m od centrum i dalej 300m stromo w dół - przed hotelem - nieoznakowany i łatwy do przeoczenia,

mały, przyjemny, w pełni wyposażony, bar, restauracja, basen, otwarte cały rok.

Małe miasto znane głównie z sera. Jest tu kościół Santiago. Środa jest tu dniem targowym.  

Komentarze:

2012-06-24 13:07:38 - Ola:): 46 miejsc w muncypialnym. Piękne schronisko. Otwarte o godzinie 13.30. Kuchnia już tradycyjnie bez wyposażenia. Msza dla pielgrzymów z

błogosławieństwem. 

2011-11-10 11:45:52 - Joanna: w sierpniu tłumy przed schroniskiem były już przed 12. Miejsca w schronisku skonczyly się dwa łóżka przed nami. z albergue prywatnymi też

były problemy, bo okazuje sie że warto zadzownić wczesniej i zarezerwowac sobie miejsce. Wkońcu znaleźliśmy na początku miasta. Cena 10 euro, sala wielka, mnostwo

ludzi, ale to juz chyba taki urok ostatnich etapów Camino Frances. W miejscowym Kosciele wieczorem Msza i błogosławieństwo pielgrzymów.

2011-11-02 21:50:06 - Łukasz: W pierwszej połowie września komplet do muncypialnego był przed 12. Duże, przestronne. W mieście dużo sklepów i supermarketów - ale -

uwaga - w kuchni nie ma NIC poza zlewem i palnikami, a pani skrupulatnie sprząta wszystkie pozostawione rzeczy dla następnych pielgrzymów - miski, sztućce. Jeśli

zabraknie miejsc noclegi organizowane są na polideportivo za 3 euro.

2011-10-18 16:56:50 - tipo: Alberque municypalny otwierany o godz. 13:00 za 5 Euro. O godz. 14:30 pod koniec września było już completo.

2011-09-28 00:45:29 - Haga:: Jest możliwość ominięcia Arzua- zapytać w Boimorto, przy końcu miejscowości nie skręcać w lewo, ale iść prosto drogą (o ile dobrze

pamiętam):)

2011-07-11 17:40:45 - kuba: pod koniec czerwca ostatnie wolne miejsce w albergue municypalnym było o 14. W Arzua kończy się klimat Camino del Norte. Pojawiają się

tłumy pielgrzymów, wstawanie o 4. W wielu przewodnikach z różnych krajów brak jakiejkolwiek informacji o alternatywnej trasie bezpośrednio do Santa Iren z pominięciem

Arzui.

2011-03-27 11:01:00 - Antoni: W marcu nie było problemu z noclegiem w albergue samorządowym. Kościół zaraz obok, Msza wieczorna. Trafiłem akurat na festiwal sera -

w hali targowej można było popróbować miejscowych specjałów.

2010-11-11 23:23:06 - Marta: Spałaliśmy we wrześniu w Don Quijote, i chociaż wzbranialiśmy się przed tym, to po doświadczeniach z Sarrii i Triacasteli postanowiliśmy

zarezerwować albergue. Słusznie. Dotarliśmy około 13 i przywitały nas stosy plecaków, przywiezione transportem... Albergue jak albergue ;) czysto, przestrzenne łazienki,

pralka 3 euro, suszarka tyleż.

2010-11-04 18:03:50 - ks. Radek: OGROMNE problemy ze znalezieniem noclegu, pomimo, że jest tutaj kilka albergue. KONIECZNIE trzeba dotrzeć tutaj przed południem,

jeśli zamierza się tutaj nocować. Tutaj też zapłaciliśmy najwięcej 10€ za łóżko. Nie ma natomiast problemu z uczestnictwem we Mszy świętej.

2010-09-02 15:31:46 - Ziemek Socha: Dostępny jest nocleg na sali gimnastycznej (polideportivo koło stadionu) za 3e, ale nie wiadomo, komu zapłacić, więc gratis;)

2010-06-23 00:00:36 - Raskolnikow: Żeby się załapać trzeba być ok 11 - 11.30. Później trzeba szukać prywatnych. 5 euro

2010-06-13 23:07:53 - Haga: Rzeczywiście w albergue municypiale ok 14 nie znalazłyśmy miejsca. Spałyśmy w albergue Via Laceta (10 euro), bez prześcieradła. Przyjemne,

ale sale duże bez okien. Małe wewnętrzne podwórko, gdzie można posiedzieć przy stolikach, kuchnia wyposażona odpowiednio, bardzo dobre warunki sanitarne.Blisko

kościoła (msza św o 20.00, z błogosławieństwem dla pielgrzymów.

2009-10-25 22:00:45 - matka z córką: Na hospitalerze w przepełnionym albergu municypalnym wymusiłyśmy informację o otwartej przez Guardia Civil o godz.16-tej hali

sportowej (przy głównej ulicy) - czyste prysznice z ciepłą wodą. Donativo.

2009-09-04 20:37:36 - Krzysiek: W albergue municypalnym komplet w kolejce był już o 11:20! Pełne było już również prywatne albergue Don Quijote. Po drugiej stronie

ulicy jest inne prywatne - Santiago Apostol, 9€, sypialnie na trzech piętrach, bardzo czyste, szafki na klucz, TV, internet (płatny), pralki i suszarki (2€).

2009-08-25 12:42:45 - Bożena: Miejsc na łóżkach 46 w schronisku municypalnym. Kuchnia elektryczna jest, nieco schowana. Pralka- 4.40. Msza w pobliskim kosciele z

błogosławieństwem dla pielgrzymów. Rano szaleństwo tłumów na trasie.

2009-07-30 16:18:17 - Teresa: rzeczywiście o miejsce tam dośc trudno..my byliśmy 0 11.30 i kolejka była już dośc spora... dla tych co przyszli po 12 zabrakło juz miejsca...

Brak kuchni. Pralnia. 2 prysznice dla kobiet i 2 dla mężczyzn - trochę mało...w mieście wiele prywatnych albergue

2009-06-29 16:30:34 - Teresa (Teda): W alberge w Arzua po raz pierwszy spotkałam się z tym, że rano kuchnia była zamknięta ! Ani wcześniej ani później to się nie

zdarzyło.

2008-10-13 21:59:27 - kasiUnia: Przy wejściu do Arzua, po lewej stronie jest jedno albo dwa albergue prywatne. W a. Don Quijote: łazienki, jadalnia, płatny Internet. Duża

sala podzielona na trzy pomieszczenia za pomocą zasłon.

2008-09-14 00:17:26 - Mariusz: Camping w Arzua jest nieczynny od 2 lat, obecnie podobno jest tam dyskoteka.

2008-08-12 13:46:12 - Od Łukasza: Arzua. W moim przypadku miejsc zabrakło jakieś 10 minut po moim przybyciu, czyli ok 13:30...

2008-08-12 13:21:48 - Od Macieja: Arzua - albergue municypalne -3euro, w 3 pomieszczeniach, szybko się wypełnia o 15-tej latem komplet, otwarte od 13-tej, kuchnia

słabo wyposażona, czysto. Polecam!! Menu w barze 8euro.

2008-03-24 19:19:27 - Piotr: za Alto w Fonfria znajduje sie Alberque A Reboleira, 7€, brak kuchni i internetu, sute menu pelegrino na miejscu za 8 €, sniadanie 3 €, czysto

i przyjemnie, mila atmosfera.

Etap 32 :: Arzua - Monte do Gozo (31.5 km)
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Jest etapem nerwów, ale także wyciszającego ukojenia. Pielgrzym czuje już, że ma Santiago w zasięgu ręki i chociaż jest etapem

bardzo długim to jest to do zniesienia a droga zaczyna się bardzo dłużyć gdy na 13km od Santiago znikają nagle słupki kilometrowe!

Teren to ciągłe podejścia i zejścia między małymi wioskami i osadami.

By osiągnąć Salceda, która jest pierwszą wioską, w której napotkamy jakiekolwiek usługi, musimy pokonać 11 km, mijając po drodze

osadę Pegontuño, w której przecina się tunelem N-547, Calzada, Calle i Boavista, które także są bez usług.

Począwszy od Salceda szosa jest naszym odnośnikiem, ponieważ Camino, wije się wokół niej, dochodzimy do osady Ras y Brea i by

przybyć do góry Santa Irene i wejść do małej wioski o tej samej nazwie.

Do pół godziny drogi dochodzimy do Rúa i Pedrouzo, gdzie znajduje się refugio Arca, nazywane tak od nazwy Parafii. Idziemy dalej

poboczem szosy.

Aby dojść do Camino z refugio Arca, trzeba się cofnąć trochę do stacji benzynowej albo kontynuować szosą do małego skrzyżowania,

a stąd do osady San Antón.

Ścieżki i corredoiras biegną między liściastymi lasami eukaliptusów, wstępując do wiosek Cimadevilla i San Paio i doprowadzają do

Labacolla, od której nazwy bierze nazwę Lotnisko Santiago, które znajduje się bardzo blisko camino, samoloty podchodzą do

lądowania nad głowami pielgrzymów.

Sześć kilometrów pod górę i przechodzimy przez małą miejscowość San Marcos, a następna to już Monte do Gozo. Większa część tego

odcinka po asfalcie, ale pewność, że bardzo szybko zobaczymy wieże Katedry Santiago, zastępuje z nawiązką ostatnie niedostatki

pielgrzyma. Nie musimy się spieszyć na tym etapie. Miejsc w schronisku jest bardzo wiele, dla wszystkich wystarczy!

Calle

Do Salceda: 3 km | Do Santiago de Compostela: 28 km

  Przyjazny pielgrzymom sklep/bar z napojami i bocadillos. Możliwość noclegu. 

Komentarze:

2009-06-29 16:35:19 - Teresa (Teda): Jak podałam wyżej w alberge w Arzua kuchnia rano \" no funziona\" zatem na glodnego 8 km. Ale ten bar wynagradza wszelkie trudy.

Przemiła Pani sprzedaje i przyrządza potrawy. Zjadłam niebiańskie śniadanie z jajkami i chorizo i dużą kawą. Było bosko ! 

Salceda

Wys.: 360 m.n.p.m. | Do Santa Irene: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 25 km

  Meson A Esquipa. 3 bary. 

Komentarze:

Uwaga!

Za Salcedą camino ponownie opuszcza drogę. Zaraz za tym znajduje się pomnik pamięci Guillermo Watt\'a -
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pielgrzyma który tam zmarł, w wieku 69 lat, 25 sierpnia 1993 - jeden dzień drogi przed Santiago.

Santa Irene

Do Rúa: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 20.4 km

Albergue/refugio:  1. 36 miejsc, 300m od skrzyżowania; kuchnia, łazienka z ciepłą wodą i prysznic, otwarte od 16:00; 2. prywatne

refugio po lewej stronie, 15 łóżek, cena: 9.10€ + 7.20€ kolacja + 3.60€ śniadanie 

Komentarze:

2008-11-11 13:02:00 - anka_r11: 

Państwowe albergue otwarte od godziny 13.00, kosztuje 3 euro, znajduje się przy ruchliwej drodze do Santiago, ciepła woda, łazienka wspólna dla kobiet i mężczyzn. 

Prywatne albergue otwierane jest od godziny 15.00.

W Santa Irene nie ma żadnego sklepu.

Obiad można zjeść w sąsiedniej miejscowości, czyli musimy cofnąć się główną drogą jakiś 1 km do baru i restauracji "O Ceadoiro". Obiad w restauracji wraz z deserem

kosztował 9,50 euro. Z menu polecam pozycję nr 30, czyli filet z kurczaka, krokieciki, frytki i sałatka za 7,50 euro oraz na deser tarta de santiago za 2 euro.

Rúa

Do Pedrouzo (Arca): 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 19.2 km

  Hostal O'Pino, menu del dia - 7-9€, czysto, ale może być przepełnione 

Komentarze:

Pedrouzo (Arca)

Wys.: 300 m.n.p.m. | Do Lavacolla: 8 km | Do Santiago de Compostela: 18 km

Albergue/refugio:  Naprzeciwko apteki po prawej, przed pocztą. 100 miejsc. Duża kuchnia, ciepły prysznic. Otwarte cały rok. 

  Restauracja Compas - menu 5€.

Wioska w lesie euakaliptusowym. Sklepy, supermarket, cafeteria, bar, bank. 

Komentarze:

2012-06-24 13:12:38 - Ola:): Aby dojść do schroniska muncypialnego to dochodząc do drogi gdzie strzałki kierują nas przez nią w kierunku lasu należy się rozejrzeć i

zobaczy się kierunkowskazy w lewo do schroniska muncypialnego i prywatnego. To będzie około 200metrów wzdłuż drogi. Cena schroniska 5 euro. Kuchnia ma wyposażenie.

Niestety - bo jak się jakieś grupy dorwą do gotowania to zajmują całe stoły i jak ktoś sam chce coś zjeść nie ma gdzie usiąść. Jest to bardzo nie w porządku w stosunku do

innych pielgrzymów. 

2011-07-10 14:20:35 - Mateusz: Publiczne schronisko 5 Euro od osoby. Zresztą wszystko co kosztowało 3 Euro kosztuje 5. Czerwiec/Lipiec 2011

2010-11-01 21:40:03 - basque: jak będziecie przechodzić przez drogę i zobaczycie że wchodzicie w las przed jakąś miejscowościa gdzie jest znak \"O Burgo\"... to nie idźcie

lasem tylko drogą bo to tak naprawdę \"O Pedruzo\". od tego momentu do Albergi jest jakieś 200 m....a idąc lasem i potem za strzałkami jakieś 2 km. wiele osób o tym nie wie

;)) i bije kilometry heheh

2010-07-29 22:27:51 - Krzysztof: Alberg bez zmian, oprócz ceny - 5euro, kuchnia naczynia, prześcieradło i poszewka. 

2009-01-12 23:50:01 - mroov: Nie wiem czy ktoś gdzies już o tym pisał, więc wspomnę :) Jeśli ktoś nie załapie się na nocleg w albergue, ani w żadnym innym prywatnym (mi

się to zdarzyło), to można szukac noclegu na sali gimnastycznej - jak sie idzie główną drogą w Pedrouzo, trzeba chyba skręcić w prawo i kawałek przejśc aż się dojdzie do

niebieskiej bodajże sali gimnastycznej, niedaleko miejsca gdzie szlak wychodzi z miasta i zagłębia się w las. Nocleg za darmo, ciepła woda była. Jedyny minus to to, że

czasem trzeba do poźna w nocy czekać, aż skończą treningi. Ale jak sie nie ma co się lubi, to całkiem niezła opcja :)

2008-11-11 13:08:00 - Anka_r11: Jeśli nie zamierzamy nocować, ani też robić zakupów w Arce to możemy ominąć to miasteczko. Dochodząc do głównej drogi będzie

rozgałęzienie. Na asfalcie będą strałki w dwóch kierunkach: - w lewo na albergue, czyli do Arcy, - na wprost przecinając główną drogę do lasu i tak właśnie omijamy Arcę.

Ale uwaga, jeśli zdecydujemy się na ominięcie Arcy, a nie jesteśmy jeszcze po śniadaniu, bo myślimy, że będzie jakiś bar to jesteśmy w dużym błędzie. Cafe bar będzie dopiero

8 km dalej, czyli w Lavacolla.

2008-09-04 07:14:19 - dorota: 2008, Arca do Pino: 110 miejsc, 3 euro. można rozbić namiot ale za tę samą cenę - od biedy można próbować spać w dużej jadalni na

kanapach, ale hospitalera się nie zgadza - guardia civil czuwa i miała wyrzucać w nocy - ale nie wyrzuciła ;) więc da się. do tego - gigantyczna kuchnia ;)

2008-07-15 18:45:38 - Ania: Ciepła woda jest zdaje się do wyczerpania, potem brakuje :) atmosfera bardzo przyjazna, fajna kuchnia :)

2006-11-17 23:48:41 - Dorota:   Ostrzegam przed pluskwami w Arce!  

Lavacolla

Wys.: 300 m.n.p.m. | Do San Marcos: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 10 km

 Hotel przed Lavacolla - Hostal la Concha - pokoje 24€; Hostal San Piao - 52.50€. Pozostałe bary i restauracje dość drogie.

Camping Monte del Gozo - klasa I, bar, restauracja.

Dawniej wioska była miejscem tradycyjnego obmycia i kąpieli przed wejściem do Santiago. Dziś znajduje się tu lotnisko Santiago

de Compostela. 

Komentarze:

San Marcos

Do Monte do Gozo: 1 km | Do Santiago de Compostela: 5.5 km

  Camping San Marcos znajduje się około 1km przed wioską - dobrze oznakowany, zaraz przed masztem TV - basen, restauracja,

bar, ale nie ma sklepu. Dobre wyposażenie. 

Komentarze:
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Monte do Gozo

Wys.: 340 m.n.p.m. | Do Santiago de Compostela: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 4.5 km

Albergue/refugio:  800 wolnych miejsc dla pielgrzymów. Znajduje się tu amfiteatr, bary, restauracje, sklepy samoobsługowe (dość

drogie). Nocleg w pokojach 8-osobowych, na łóżkach piętrowych, ciepła woda, pomieszczenia do przygotowania posiłku. Dobre

miejsce na nocleg, zwłaszcza jeżeli następnego dnia zamierza się dotrzeć na Mszę Św. dla pielgrzymów o godzinie 12:00. 

  Camping Monte de Gozo - pierwsza klasa, pełne wyposażenie, oznakowanie z Camino i N634.

Miejsce zwane Górą Radości (Monxoi). Znajduje się tu kaplica San Marcos. Jest to pierwsze miejsce z którego widać wieże katedry

Św. Jakuba (dziś jest to trochę utrudnione przez drzewa które wyrosły między górą a katedrą). Znajduje się tu również Europejskie

Centrum Pielgrzymowania, którego Dyrektorem jest Ojciec Roman Wcisło, polski saletyn - kontakt 0034981597222, e-mail

ceperegrinacion@alfaexpress.net. W pobliżu znajduje się również ciekawy pomnik przedstawiający piegrzymów zmierzających ku

katedrze. 

Komentarze:

2012-06-24 13:19:50 - Ola:): Serdeczne podziękowania dla Ojca Romana i wszystkich wolontariuszy pracujących w Polskim Alberge za wspaniałe przyjęcie, Mszę św. w

języku polskim, smaczną zupę i wszystko. Nie omijajcie tego miejsca, zwłaszcza, że alberge jest donativo, menu peregrino za 7 euro!!! zupa o 20.30 dla pielgrzymów. Dla

chętnych możliwość wynajęcia pokoju 2 osobowego- 10 euro za osobę - co w porównaniu z cenami w Santiago jest tanio jak barszcz (miejsce w Santiago w pokoju 6

osobowym 15 euro!!!). Niedaleko jest przystanek autobusu linii 6 która jedzie i na dworzec autobusowy, i niedaleko Katedry i na dworzec kolejowy - bilet 1 euro. 

2012-06-19 09:57:25 - Aneta: Serdeczne podziękowania dla wszystkich w ECP w Monte do Gozo za okazane serce, za pomoc i oczywiście za zupę:)

2012-05-30 18:48:04 - MIrek: o

2012-05-30 11:45:21 - zosiag: Dziękujemy o.Romanowi za miłe przyjęcie nas i sympatyczny pobyt.Drodzy Caminowicze nie omijajcie tego miejsca.Jest fantastyczne!

2012-05-30 11:41:16 - zosiag: Podziękowanie

2011-11-10 11:50:05 - Joanna: bardzo polecam zamiast albergue municypalnego isc do Europejskiego Centrum Pielgrzymowania, pracuja tam polscy wolontariusze.

Atmosfera bardzo serdeczna. Codziennie wieczorem wspólny posiłek. Poza miejscami w salach wieloosobowych jest mozliwosc wykupienia pokoju dwuosobowego z

lazienka,za ok 12 euro. Pokój malutki, ale przed samym wejsciem na Camino warto pozwolic sobie na odpoczynek i przygotowac sie do celebracji zakonczenia szlaku. a

ludzie na miejscu przemili.

2011-10-18 18:20:39 - Marta: Do ojca Romana jest bardzo łatwo trafić - zaraz obok górki na której znajduje się pomnik JP II po prawej stronie jest taki płot i wejście,

trzeba wejść przez bramkę i iść prosto drogą piaskową i po drugiej stronie widać \"centrum europejskie\" :) należy się tam kierować i po prawej stronie tego centrum

znajduje się albergue (centrum europejskie też prowadzi Ojciec Roman) :) nocuje się za donativo, wieczorem wspólna zupka, możliwość uczestniczenia we mszy św, można

też skorzystać z internetu :) nie wiem ile tam można zostać nocy, ale jak tam byłam to było dużo wolnych miejsc, a to było na początku lipca :D

2011-10-18 17:00:40 - tipo: Alberque municypalny otwarty od godz. 13:00, kosztuje 5 Euro, sale 8-osobowe, a pan na recepcji śmiga po polsku i wypytuje o Euro 2012 :)

Ojca Romana nie znaleźliśmy - podobno jest oznaczony na drogowskazie jako jedna z ostatnich pozycji (po hiszpańsku). Recepcja do municypalnego znajduje się w ostatnim

z domów nr 29 lub 28.

2011-09-28 00:52:38 - Haga: Polecam Centro de Peregrinacion! Byłam tam i jako pielgrzym, i jako hospitalero w maju. Wiem jak się cieszyłam z każdego pielgrzyma, który

tam zawitał:)Dla osób spragnionych polskiej mowy, ciepłej zupy, spokoju i odpoczynku...- najlepsze miejsce!

2011-09-22 02:05:06 - Wojtekk: u O. Romana sympatycznie zostalismy 3 noce a do Santiago spacer na nóżkach donativo za nocleg i wieczorną zupę. @Peter Alex

widziałem Twój wpis w księdze gości,.

2010-11-06 13:30:14 - Ania: Spalismy u O. Romana na poczatku pazdziernika - milo nas przyjal, nakarmil, doradzil co warto zobaczyc (oczywiscie poza Santiago;). Mozna

zostac kilka dni (my ok. 4), oplata donativo. Jak wszedzie mozna sie doszukac brakow, ale atmosfera, a chyba to sie najbardziej liczy swietna!:) Dziekujemy za goscine!!

2010-11-04 18:09:26 - ks. Radek: My trafiliśmy do municypalnego, chcąc tak naprawdę trafić to tego, gdzie jest o. Roman. Człowiek bardzo sympatyczny - wspólnie

odprawialiśmy w kaplicy św. Marka wieczorem. W municypalnym jest kuchnia i sprzęt do gotowania. Można tam zostać kilka dni, a kosztuje zawsze tylko 5€. Te w mieście

(Santiago de Compostela) są dużo droższe. Spokojnie można dojechać w pobliże autobusem miejskim.

2010-10-07 12:49:02 - Basia: W municypialnym w październiku zostałyśmy pogryzione przez pluskwy. Może przypadkowo się tam zabłąkały, tym niemniej po 6 dniach mam

nadal ogromne swędzące bąble na twarzy i dłoniach... :(((

2010-09-14 11:12:07 - Peter Alex: @m Absolutnie do żadnego o. Romana! Odradzam. Rozmawiał z nami jak by się nie wyspał. Był niemiły i zaproponował z niechęcią

miejsce na podłodze. Czy miejsce na podłodze na materacach lub własnych karimatach jest takie złe? Szczególnie na Camino? My byliśmy pod koniec lipca, po

wcześniejszym zapowiedzeniu się mailowym i obiecane miejsce dostaliśmy. Najpierw spaliśmy na podłodze, a potem już w albergue. Mili ludzie, oddani, sympatyczni -

wolontariusze. O. Roman dotrzymał danego słowa. Bardzo dziękujemy z gościnę dla naszej szczęśliwej (po) siódemki.

2010-09-02 15:37:03 - Ziemek Socha: W polskim albergue koszt pobytu to donativo na pościel jednorazową, w oficjalnym 5e. Jedno i drugie ma wady i zalety. Można, jak

ja, odwiedzić oba;)

2010-07-31 16:40:25 - m: Absolutnie do żadnego o. Romana! Odradzam. Rozmawiał z nami jak by się nie wyspał. Był niemiły i zaproponował z niechęcią miejsce na

podłodze. Za to w dużym schronisku hospitalero przywitał nas z uśmiechem, mówił nawet do nas coś niby po polsku, powtarzał z uśmiechem słowo \"Rzeczpospolita\" i podał

nam dłonie na przywitanie. Żeby pojąć absurdalność tej sytuacji muszę dodać jeden drobiazg - jestem duchownym. Muszę pokornie przyznać, że niestety czasem należy

unikać instytucji zarządzanych przez moich kolegów po fachu. W Monte Gozo tylko duże schronisko za 5 euro. Warunki są tam bardzo dobre. No i koniecznie na Mszę Św. do

kaplicy św. Marka na godzinę 19:30.

2010-06-30 17:13:30 - kinga i jan 2010-06-30: Bardzo dziękujemy Ks. Romanowi za serdeczne przyjęcie, a pomidorowa p.Lucyny na długo pozostanie w naszej pamięci.

czuliśmy troskliwa opiekę p. Andrzeja. Bardzo chcielibyśmy tu jeszcze wrócić.

2010-06-29 12:27:58 - Bogdan: Jak trafić do ks. Romana - fragment z Instrukcji Obsługi Camino (do pobrania z działu download: \"Po lewej stronie szlaku zobaczymy na

wzgórzu potężny pomnik pielgrzyma, upamiętniający m. inn. peregrynacje św. Franciszka i Jana Pawła II, poniżej malutką kaplicę św. Marka (z butami – obejrzyjcie figurkę

stojącą po prawej stronie ołtarza); szlak idzie prosto do Santiago, do alberge trzeba skręcić w lewo. Po przejściu bramy prowadzącej na ogrodzoną łąkę ścieżka prowadzi w

prawo w dół do miasteczka wakacyjnego, wybudowanego bodajże w 1993 r. mogącego gościć jednocześnie około 1800 ludzi – na alberge przeznaczone są trzy pierwsze

długie budynki mieszczące około 400 pielgrzymów. Polacy mogą jednak przejść przez tę łączkę idąc na wprost po przejściu rzeczonej bramy, wyjść na ulicę, gdzie po drugiej

stronie znajdą Europejskie Centrum Pielgrzymowania prowadzone przez saletyna – ojca Romana Wcisło. Noclegi są tam „donativo”, warunki proste, ale sympatyczne – duża

kuchnia, łazienka, prysznice.\"

2010-06-24 15:49:20 - klaudia: witajcie:) jak juz bede w santiago to jak trafic do wspominanego tutaj Ojca Romana??? Kogo pytac? Gdzie sie kierowac? 

2010-06-23 00:01:59 - Raskolnikow: U ojca Romana naprawdę super. Polecam spać tam cały pobyt w Santiago. To tylko 45 minut drogi, a atmosfera naprawdę super!

2010-06-13 23:13:48 - Haga: Ja również cieszyłam się, gdy dotarłam do Europejskiego Centrum Pielgrzymowania, gdzie wraz z koleżanką zostałyśmy bardzo mile powitane

i ugoszczone przez p. Lucynę i p. Andrzeja- wolontariuszy z Polski. Poczęstowali nas wieczorem pyszną zupą, którą mogłyśmy spożyć w większym gronie gronie rodaków i nie

tylko! Bóg zapłać! A o 19.30 byłyśmy w kaplicy św Marka na pięknej kameralnej mszy św z błogosławieństwem pielgrzymów!

2010-06-02 21:36:54 - Krzysztof z Łodzi: Chciałbym za pomocą tej strony, z całego serca, jeszcze raz podziękować ks. Romanowi za gościnność i modlitwę w schronisku,

chciałbym życzyć, aby wszyscy wolontariusze byli tak oddani sprawie jak Pani Lucyna której dziękuję za przepyszne kolacje i panu Andrzejowi za bardzo ciekawe rozmowy.

Kopytka z cebulką i polską kiełbasą były przepyszne . Pani Lucyna wraz z mężem Andrzejem w tamtym roku, dotarli z domu na Śląsku do Santiago na pieszo.

2009-11-04 21:19:48 - rafał: Dziwie, się Tobie Jarku, że o. Roman odmówił Tobie noclegu ?! Ja byłem w ECP w Maju i mogę potwierdzic , że wszyscy pielgrzymi byli

przyjmowani z otwartymi ramionami. 

2009-10-25 22:16:09 - matka z córką: Doszłyśmy do ECDM im. JP II na Monte do Gozo 16.08.Zastanawiająca jest pustka tam panująca (w ciągu 3 dni oprócz autokarowej

pielgrzymki z Polski przewinęło się kilka osób), mimo panującego o tej porze na szlaku tłoku, pełnego campingu położonego obok i braku miejsc w centrum Santiago. A

warunki i wyposażenie bdb.

2009-09-12 16:09:59 - Jarek: Nam odmowil noclegu pomimo ,ze polecila nas siostra z Lourdes .Bylem z zona i 2 corkami.Szkoda 

2008-11-11 13:14:00 - Anka_r11: 

Alebergue kosztuje 3 euro, ciepła woda przez cały czas, pokoje 8-osobowe, czysto i miło. Na terenie albergue jest 24-godzinny sklep z napojami i jedzeniem z automatów. Do

tego jeszcze w rejestracji można było porozumieć się po polsku - cud, bo przecież z Hiszpanami można porozumieć się tylko po hiszpańsku lub na migi.

Obiad pielgrzymi w restauracji "O Labrador" kosztował 7 euro. Ale doszłyśmy do wniosku, że im bliżej Santiago, tym obiady były coraz gorsze.

2008-10-13 21:54:44 - kasiUnia: Darku, potwierdzam w zupełności Twoje słowa: każdy jest przyjmowany u Ojca Romana jak najbardziej wyczekiwany gość: dużo

serdeczności, troski i swojski już klimat. Można uczestniczyć we Mszy Św. - czasem nawet po polsku:). Wyjeżdżając na Finisterrę można zostawić bezpiecznie część rzeczy, a

także zostać na dłużej, np. w oczekiwaniu na powrotny samolot. Można wtedy np. pomóc w pracach porządkowych. Autobus do Santiago kursuje regularnie prawie pod samo

Centrum.

2008-09-04 19:37:15 - Darek : U Ojca Romana polski pielgrzym ma miejsce zawsze i daję głowę, że będize serdecznie przyjęty. Donativo i na miejscu wszystko, co potrzeba,
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a nawet więcej. Serca i gościnności się nie kupi.

2008-09-04 07:16:49 - dorota: W Europejskim Centrum Duszpasterstwa Młodzieży im Jana Pawła II mają własne albergue na ok 20-40 osób, donativo, wspólny wieczorny

posiłek, Polaków przyjmują zawsze. Do Santiago jeżdzą też autobusy. o 19.30 Msza w kaplicy.

2008-08-27 20:55:01 - andrzej: poprawka do opisu: miejsc w alb. Monte do Gozo jest ok. 2000! (29 baraków po 24 pokoje po 8 miejsc). Jedyna wada: małe kuchnie na tak

dużą ilość mieszkańców.

2008-08-12 13:22:36 - Od Macieja: Monto do Gozo - albergue municypalne -3euro, otwarte od 13-tej, kuchnia dobrze wyposażona. Można tu spać 3 noce, po porozumieniu

wieczorem z hospitalero zostawić plecak!!! Dojazd z Santiago autobusem "6"- "San Lazaro", za 0,9euro, pokoje 8-io osobowe! Polecam!! Ceny w Santiago : Acuario - 9

euro, Seminario Menor 7 euro, San Lazaro 12 euro! Menu w barze O Labrador - 7euro w San Marcos - jest przy trasie informacja o kierunku do baru. Polecam!

Etap 33 :: Monte do Gozo - Santiago de Compostela (4.5 km)

Najbardziej radosny etap z całej drogi. Praktycznie odcinek miejski, dobrze oznakowany, plecak nic nie waży, zahartowane nogi

wydają się fruwać po asfalcie. Nikt nie zwraca uwagi na krok pielgrzyma, a on słyszy miliony oklasków w głębi swojego serca.

Dobrze jest wcześniej wstać by przybyć względnie szybko do Katedry, objąć i mocno przytulić się do Santiago bez stania w kolejce i

złapać dobre miejsce na "Mszę Pielgrzyma" o 12-tej.

Wzruszeń i uczuć, których doświadczysz nie da się opisać. W tyle pozostały trudy i wspaniałość Drogi i wszystkie z tym związane

przeżycia. Tego nie da się porównać z niczym. To trzeba przeżyć!

Uwaga!

Docieramy do przedmieści Santiago - San Lazaro. Dotarcie do katedry powinno zająć ok. 45-60 minut. Droga wiedzie

przez miasto, zatem może być nieco nieprzyjemna.

Po minięciu kaplicy San Lazaro camino biegnie następującymi ulicami: c/de los Concheiros, Puerta del Camino,

Casas Reales, Plaza de Cervantes, c/Azabacheria, Plaza de la Inmaculada i dalej do Katedry. Mijamy katedrę mając ją

po lewej stronie i wchodzimy na główny plac Plaza del Obradoiro z którego docieramy do wnętrza Katedry przez

wspaniały 12-wieczny Portico de la Gloria (portyk chwały).

Gratulacje! Właśnie dotarłaś/eś do Św. Jakuba! Teraz czas na dziękczynienie i świętowanie!

Santiago de Compostela

Mieszk.: 100 | Wys.: 264 m.n.p.m. | Do Santiago de Compostela: 0 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,
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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

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
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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

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.  

Podsumowanie

Uwaga! Poniższy przewodnik powstał w 2008 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.
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