
Camino de Santiago 

Schroniska pielgrzymów na Camino del Norte – droga północna ::  M. Ratajczak 

 

Strona 1 / 19 

Schroniska na Camino del Norte - aktualizacja 2011r 

Przewodnik po schroniskach na Camino del Norte powstał na podstawie moich własnych doświadczeo z lipca 

2008r, informacji uzyskanych od współtowarzyszy Drogi, hiszpaoskich stron internetowych poświęconych 

problematyce camino i uzupełniony informacjami z niemieckiego przewodnika serii „OUTDOOR” „Nord Spanien: 

Jakobsweg Küstenweg” wydanie 2008r. W tłumaczeniu bardzo pomógł mi mój Przyjaciel Marian Kimel z Fuldy, za co 

Mu serdecznie dziękuję. Schroniska, w których nocowałem oznaczyłem symbolem „*”. Oczywiście wszystko szybko 

się zmienia i dlatego po 3 latach postanowiłem go zaktualizowad, korzystając z informacji zawartych na stronie 

internetowej www.caminodesantiago.consumers.es (z doświadczenia wiem, że informacje tam zawarte są 

wiarygodne i dośd często aktualizowane). Aby zmniejszyd objętośd usunąłem zdjęcia albergue. Przy nazwach 

miejscowości umieściłem symbole, które informują z jakich usług można w tej miejscowości skorzystad, a także 

odległości do następnej miejscowości na liście i odległośd do Santiago de Compostela (odległości te w różnych 

źródłach różnią się, ja przyjąłem te z przewodnika niemieckiego). Powinno to ułatwid Wam planowanie.  

Życzę wszystkim, którzy wybierają się na Camino del Norte „Buen camino”! Maciej Ratajczak 

Kilka moich spostrzeżeo z trasy Camino del Norte. Trasa mocno pofałdowana wielokrotnie każdego dnia 

biegnie to w górę, to w dół. Rano mgła, chłodno i duża rosa więc buty szybko przemiękają jeśli idziemy ścieżką, 

często występuje błoto i trudno jest przejśd żeby nie wpaśd po kostki. Duża wilgotnośd powietrza, prawie zawsze 

wyprane rzeczy dosuszałem następnego dnia. Temperatury umiarkowane, kilka dni deszczowych, a wiele 

pochmurnych. Znaczna częśd trasy poprowadzona jest szosami, drogami lokalnymi lub starymi odcinkami szos i 

wybetonowanymi ścieżkami, a więc dużo nawierzchni twardej – asfalt, beton. Tam gdzie ścieżki poprowadzone są 

wzdłuż szos lub stanowią skróty są często bardzo zarośnięte (Asturia), błotniste, śliskie, a jeżyny i inne kolczaste 

rośliny chwytają nas za ręce, nogi i luźne części garderoby, spada na nas rosa. Są trudne do przebycia podczas 

deszczu. Wielu ruszając na Norte myśli, że brzeg morski będzie towarzyszył stale aż do Ribadeo. Tak jednak nie jest. 

Są etapy na których morza nie zobaczysz. W wielu miejscach oznakowanie prowadzi nas z dala od morza, ale są szlaki 

alternatywne, czasem oznakowane (najczęściej jest to szlak biało-czerwony) i można nimi iśd blisko morza, 

opowiadali mi o tym pielgrzymi w schronisku. Ja, na potrzeby przewodnika, starałem się trzymad ściśle oznakowanej 

trasy. Z oznakowaniem jest różnie. Są one umieszczane w bardzo różnych miejscach, raz nisko na ziemi lub 

krawężniku, raz wysoko na słupie, znaku drogowym. Często w wyniku przebudowy dróg, budowy autostrad, stare 

strzałki zostają usunięte razem ze znakami drogowymi czy innymi elementami, a na nowych nikt ich jeszcze nie 

namalował. Najlepiej oznakowane są szlaki w Galicji (słupki z muszlą i odległością do Santiago z dokładnością do 1m! 

Niestety w 50% tabliczki z odległością są wydłubane, pewnie „na pamiątkę” przez pielgrzymów), a potem w Kraju 

Basków. Bardzo często oznakowanie prowadzi lub wprowadza nas do miejscowości opłotkami, nie widzimy więc 

tablicy z nazwą miejscowości. Utrudnia to orientację, a także omija sklepy i bary. Nie najlepiej oznakowane są miasta. 

Na plus wyróżnia się Santander. Jeśli szlak omija albergue to często drogę do niego wskazuje strzałka z literą „A” 

(A→), ale nie jest to regułą. Na szlaku spotkamy też o wiele mniej studni z wodą w stosunku do Frances. Bez 

problemu można dostad wodę w każdym domu jeśli się poprosi. Miejscowi nie zawsze wiedzą jak prowadzi szlak ale 

zapytani wskażą nam drogę, niestety nie zawsze najkrótszą – najlepiej tą którą jeżdżą samochodem! Były jednak 

przypadki, że sami naprowadzali mnie na właściwy szlak! 

W każdym schronisku zwykle są 2-3 prysznice z ciepłą wodą, 2 toalety, 2 krany najczęściej tylko z zimną wodą, 

kuchnie jeśli są to na ogół słabo wyposażone, jest pomieszczenie ogólnodostępne ze stołem i kilkoma krzesłami, 

zwykle oddzielne miejsce do prania, jakieś sznurki rozwieszone do suszenia, jeśli jest pralka automatyczna i suszarka 

to są one dostępne za opłatą, czasem jest automat z napojami, raczej rzadko Internet, są gniazdka do których można 

podłączyd ładowarkę telefonu czy aparatu fotograficznego. W niektórych są koce. Łóżka w zdecydowanej większości 

są piętrowe, a sale wieloosobowe. Wstaje się zwykle około 7-mej. W większości schronisk nie ma problemu z 

miejscami, a więc karimata jest raczej zbędna. 

http://www.caminodesantiago.consumers.es/
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Uwagi!  

 W albergue pielgrzymów można nocowad za okazaniem credencialu (zobacz kopię na dole strony) i z zasady nie 

przyjmują turystów. Czasem rowerzyści przyjmowani są w drugiej kolejności! W albergue młodzieżowych 

credencial czasem daje prawo do zniżki i zwykle latem jest w nich tłok. Lepiej jest więc rezerwowad wcześniej. 

Jeśli podaję cenę za albergue w postaci c1/c2 to oznacza, że c1 dotyczy posiadaczy legitymacji IYHF 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Schronisk Młodzieżowych, a c2 dla pozostałych, a czasem granicę stanowi 

wiek np. 26 lat! 

 Wybierając nr telefonu z komórki polskiego operatora musisz dodad na początku nr kierunkowy Hiszpanii +34, 

korzystając z budki telefonicznej wybierasz tylko nr podany w informacji! 

 Podane ceny dotyczą 2011 roku i mogą ulec zmianie, oczywiście w górę! 

 Cena „donativo” oznacza tyle samo „co łaska” po polsku. 

Legenda do używanych znaków w tekście: 

   albergue, refugio – schronisko dla pielgrzymów za okazaniem credencialu; 

  albergue juvenil – schronisko młodzieżowe IYHF ogólnodostępne; 

   hotel, hostal; 

   restauracja, w której można zjeśd gorący posiłek; 

   bar, w którym są tylko napoje i kanapki; 

   sklep, supermarket; 

   apteka; 

   szpital, punkt udzielenia pomocy medycznej; 

  biuro, punkt informacji turystycznej; 

 @ dostęp do Internetu; 

  bankomat; 

  wydzielone miejsce dla rowerów; 

  warsztat naprawy rowerów (taller); 

   dworzec kolejowy; 

   dworzec, przystanek autobusowy; 

   lotnisko; 
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Ogólna mapa Camino del Norte z http://www.peregrino.pwp.blueyonder.co.uk/camino/norte00.html.  
Credencial jest dokumentem pielgrzyma. Można go otrzymad za symboliczne 1€ w wielu schroniskach dla 
pielgrzymów. Jest niezbędny aby korzystad z noclegu w schroniskach dla pielgrzymów (albergue i refugio) i 
czasem daje zniżki w schroniskach młodzieżowych. W nim dokumentujemy przebytą drogę. W miejscach z 
napisem „Fecha” stawiają nam pieczątki czyli sello w schroniskach, w których nocujemy, a także w barach, 
kościołach itd. Pieczątki są bardzo różnorodne i ciekawe i będą dla nas wspaniałą pamiątką. 

  

Credencial – pierwsza i ostatnia strona. Ten dokument  Credencial –strona na dane personalne, miejsce i data 
rozpoczęcia pielgrzymki. Na następnych stronach 
miejsce na sello potwierdzające odbytą drogę. 

Compostela. 
Na podstawie credencialu i zapisanej w nim historii naszej drogi możemy w Santiago w Biurze Pielgrzyma otrzymad 
certyfikat odbycia pielgrzymki tzw. „Compostelę”. Warunkiem jest przebycie ostatnich 100km na piechotę lub 200km 
na rowerze od Santiago. 

 

  

http://www.peregrino.pwp.blueyonder.co.uk/camino/norte00.html
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1. Irun    @  
 

Do San Sebastian 2,2km  I Do Santiago 850 km 
 

 *Albergue pielgrzymów opieka - SPCdS; położone w centrum, 20min na piechotę z lotniska San 
Sebastian, Ok. 400 m. od stacji kolejowej Sieci Hiszpaoskich Kolei Paostwowych (RENFE), adres: 
Ulica Lucas Berroa ,18; informacion@caminosnorte.org; Tel. 635 74 37 68 (Marina) / 635 74 37 74 

(Demetrio) / 688 601 539 (Juanjo). Otwarte od 1 kwietnia do 30 września w godz. 16:00-22:00; cena: 
donativo, lekkie śniadanie donativo, kuchnia wyposażona, koce, 36 miejsc, łóżka piętrowe w 7 
pokoikach na 2 piętrach, można nabyd credencial i muszlę pielgrzyma wszystko donativo, bardzo 
miłe hospitalery. Jest miejsce na rowery. Polecam!  

2. Honderrabia     
 

Do Pasajes de San Juan 13,8km  I  Do Santiago 850 km 
 

 Albergue Młodzieżowe Juan Sebastian el Cano; Adres: Higer Bidea, 7; Otwarte cały rok; Tel. 943 64 15 
50; elkano@gipuzkoa.net; Cena nocleg ze śniadaniem 10€/13€; + kolacja 17€/22€; 
https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/hondarribia-t.asp 

 Albergue turistico Goikoerrota; Barrio Jaizubia, 14; Tel. 943 64 38 84 / 699 95 62 58;  
info@capitantximista.com, www.capitantximista.com; Prywatne, usytuowane między Honderrabia a Irun, 
otwarte w 2010r. 40 miejsc na piętrowych łóżkach w 3 pomieszczeniach. Możliwośd rezerwacji, otwarte przez 

cały dzieo. Pralka i suszarka za 2€, ręczniki i mydło. Brak kuchni, jest restauracja. Cena 18€ - czerwiec-  
sierpieo i 16€ w pozostałym okresie. W cenie śniadanie oraz pościel. 

3. Pasajes de San Juan         
 

Do San Sebastian 10km  I  Do Santiago 835,6 km 

 
 Hospital de peregrinos Santa Ana; W klasztorze Santa Ana; Tel. 943 52 64 61; Municypalne 

obsługiwane przez woluntariuszy. Otwarte od 18.03.2010r, czynne od 1 kwietnia do 30 września, donativo. 
14 miejsc w 2 pokojach, otwarte 16 – 22. 

4. San Sebastian    @  
 

Do Orio 16km  I  Do Santiago 825,6 km 
 

 *Albergue Młodzieżowe ONDARRETA - “La Sirena”; Adres: Carretera de Igueldo 25. Tel:  943 310 
268 Email: ondarreta@donostia.org; www.donostialbergues.org; położone z dala od centrum, 
50m od trasy camino przy wyjściu z San Sebastian 500m od plaży Ondarreta– do schroniska 
prowadzą niebieskie znaki; Całoroczne, 96 miejsc ale 10 dla pielgrzymów; cena – 16,40€ ze 
śniadaniem, śniadanie o 8-mej ale można zjeśd trochę wcześniej, kuchnia wyposażona, Internet 
gratis, koce, łóżka piętrowe, pokoje otwierane o 15-tej. W miesiącach letnich trzeba wcześniej 
rezerwowad! Całoroczne; pralka 2€ i suszarka 1€. Jest miejsce na rowery. 

 Albergue pielgrzymów San Sebastián; Adres: C/ Escolta Real s/nº 12 w Ikastola Jakintza; Czynne od 
16:00 do 22:00 od 12 lipca do 30 sierpnia; miejsc: 40, nie ma kuchni, zamykane o 22-ej. Tel. 
943202866 

 Albergue Młodzieżowe Ulia Mendi w parku Ulia Paseo de Ulia 297. Tel. 943 48 34 80; 

ulia@donostia.org; www.donostialbergues.org . Całoroczne, otwarte w sezonie od 8-mej, poza 8-11 I 
16-21. 54 miejsca, 17€ w sezonie i 13,60€ poza sezonem za nocleg i śniadanie. Pralka i suszarka za 
2-3€, za ręcznik 1,20€.  

mailto:informacion@caminosnorte.org
mailto:elkano@gipuzkoa.net
https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/hondarribia-t.asp
mailto:info@capitantximista.com
http://www.capitantximista.com/
mailto:ondarreta@donostia.org
http://www.donostialbergues.org/
mailto:ulia@donostia.org
http://www.donostialbergues.org/
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5. Orio     @  
 

Do Zarautz 7,9km  I  Do Santiago 812,7 km 
 

 Albergue pielgrzymów „San Martin” prywatne; miły dom z 20 miejscami i dodatkowe materace, 
dobre łazienki; cena: 10€, kolacja 9€, śn. 4€; otwarte od 14-tej, pralka -3€; teren ogrodzony, 
Hospitalera Rosa posiada dużą wiedzę o Camino del Norte i służy informacją. Otwarte od marca do 
kooca października.  sanmartinaterpea@yahoo.es 

 Albergue młodzieżowe Txurruka; adres Oribarzar hondartza; Po wyjściu z Orio przez most szlak 
prowadzi w prawo i po prawej stronie jest plaża, a obok drogi schronisko. Ceny w zależności od 
wieku od 11-21€; 112 miejsc w pokojach 4-12 osobowych. Jest basen. Więcej na: 
https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/orio-t.asp. 

6. Zarautz     @  
 

Do Askizu 6,5km  I  Do Santiago 804,8 km 
 

 Albergue Młodzieżowe Igerain; Adres: San Ignacio, 25; Otwarte od Wielkanocy do grudnia; Cena: 
14,50€ dla poniżej 30 lat, 20,50€ dla starszych; 136 miejsc; latem należy rezerwowad wcześniej; Jeśli 
jest przepełnione wskażą adres hali gimnastycznej w której można przenocowad na materacach. 
Tel: 943132910. Więcej na: https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/zarautz-t.asp 

 Gran Camping Zarautz; całoroczny; przed wejściem do miasta; 14 miejsc; cena 5€; Otwarty 8-23. 

 Albergue publico. Adres: C/ Zumalacárregui, 16; Czynne lipiec-sierpieo, 40 miejsc, donativo, otwarte 16-
22, obsługują woluntariusze.  

7. Askizu            
 

Do Zumaia 3,5km  I  Do Santiago 798,3 km 
 

 *Hostal, pokoje 2-osobowe, 10 miejsc; łazienka na korytarzu, cena 15€ bez wyżywienia. 

8. Zumaia       
 

Do Itzar 7km  I  Do Santiago 795,3 km 
 

 Albergue pielgrzymów municypalne w dawnym klasztorze San José de Zumaia; ul. San Jose 1; 
czynne lipiec - sierpieo; 30 miejsc; cena 8-10€; otwarte maj- 5 października, od 16-22; Tel.  679 419 

283. Od portu w Calle San Pedro w lewo naprzeciw biur ratusza. www.komentua.blogspot.com; 

 Albergue prywatne Santa Klara; 1,3km za Zumaia około 100m od trasy; 12 miejsc; 18€; otwarte od 
11-tej; pralka za darmo, jest kuchnia. www.santaklara.eu 

 Albergue Villa Luz; prywatne, adres: Julio Beobide, 3; tel. 943 86 27 47 / 609 60 24 85 / 680 36 61 54; 

www.villaluzumaia.com; info@villaluzumaia.com; całoroczne; 20 miejsc; 10€, śniadanie 4€, możliwośd 
rezerwacji, otwarte od 13-tej. Pralka i suszarka po 2€, ręcznik i mydło. 

9. Itziar              
 

Do Deba 4,8km  I  Do Santiago 788,3 km 
 

 Refugio pielgrzymów prywatne od 2006r; adres: Mardari, 10; Bardzo sympatyczne w osadzie Urain 
1km przed Itziar; José Fran ;10-12€; Tel: 605 762 999; josefrani@yahoo.com 

mailto:sanmartinaterpea@yahoo.es
https://ssl4.gipuzkoa.net/albergues/zarautz-t.asp
http://www.komentua.blogspot.com/
http://www.santaklara.eu/
http://www.villaluzumaia.com/
mailto:info@villaluzumaia.com
mailto:josefrani@yahoo.com
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10. Deba      @  
 

Do Markina 21/23,4km I  Do Santiago 783,5 km 
 

 *Albergue pielgrzymów; całoroczne; cena -donativo, klucze w Informacji Turystycznej (gdy 
zamknęta na policji municypalnej) na ulicy Ifar za kościołem, każdy dostaje swój!, 2 pomieszczenia – 
jedno dla 8 osób, drugie tylko latem 22, łóżka piętrowe, brak kuchni, koce. Otwierane o 12-tej. 
Pralka na monety. Polecam! Menu w barze 9€.  

 Albergue Naparrenekua de Lastur; prywatne; Plaza San Nicolás de Lastur; Całoroczne; Usytuowane 
około 5 km od trasy camino i od Deba, założone jest z inicjatywy władz miejskich ale prowadzone 
przez osobę prywatną, przeznaczone dla grup szkolnych i dla turystów, przyjmuje także 
pielgrzymów. Zabiera pielgrzymów z Deba i zawozi samochodem do albergue, a następnego dnia 
odwozi do Deba. 70 miejsc w 7 pokojach; cena 16€ ze śniadaniem, można płacid kartą; Ręcznik za 
1,5€, Tel. 9431-99-090; Dzwonid z Deba. Możliwośd rezerwacji. 

11. Marquina (Markina)       
 

Do Cenaruzza 8km I  Do Santiago 760,1 km 
 

 *Albergue pielgrzymów; Od 15 maja do 30 września , z tyłu klasztoru los Padres Carmelitas, obok 
Ratusza i kościoła Carmen; 28 miejsc; cena donativo; otwarte od 15-tej ( hospitalero otworzył o 2 
godz. wcześniej widząc koczującego pielgrzyma na trawniku naprzeciwko!) Koce są, brak kuchni, 
łóżka piętrowe, zadbane i czyste. Polecam! Menu w barze PATIS 9€. 

12. Cenaruzza /Zenarruza         
 

Do Mendata 11,5km I  Do Santiago 752,9 km 
 

 Albergue pielgrzymów w klasztorze Cystersów; Całoroczne 8 miejsc w jednej sali, stół, krzesła, jest 
łazienka z prysznicem; cena donativo, otwarte 11-20 latem, do 17 zimą; Pielgrzymi są zapraszani na 
mszę o 1900, 2130 i 8-mej rano; Zakonnicy Kolegiaty przyjmują pielgrzymów w miarę swoich 
możliwości. Klasztor jest oddalony od barów, sklepów czy restauracji. Udzielanie gościny nie daje 
możliwości korzystania z kuchni, aczkolwiek zakonnicy, jako cystersi, starają się zaoferowad posiłek 
dla goszczonych pielgrzymów? Jest to ten sam typ przyjęcia, jaki realizowały szpitale dla 
pielgrzymów w Średniowieczu. Musimy pamiętad, że przyjęcie jest wyłącznie, dla pielgrzymów i że 
zakonnicy nie nastarczają w obliczu wzrostu liczby pielgrzymów; całoroczne 

 Albergue Ziortza Beitia; 300 m od trasy camino, raczej prywatny hostal; cena 16€ ze śniadaniem, 
posiłek 10€; 30 miejsc, otwarte od 9-tej . Tel. 946 16 52 59 / 651 707 556 www.irurokziortza.com 

13. Mendata         @ 
 

Do Gernika 6,5km I  Do Santiago 741,4 km 
 

 Albergue Municipal Idatze Etxea; adres Elexalde, 7; na początku miejscowości; Czynne 1.04 - 31.10. 
otwarte: 9-14.00; 16,30-19.30 w poniedziałek i czwartek klucz w restauracji „Artape”! 36 miejsc w 4 
pokojach; cena -7€; Dobrze wybrad tu nocleg i następnego dnia rano zwiedzid Gernikę w drodze do 
Lezama. Tel. 94 6257204, 618 269404 

  

http://www.irurokziortza.com/
http://caminodesantiago.consumer.es/albergue-municipal-idatze-etxea
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14. Gernika      @  
 

Morga 8km  I  Santiago 735,2 km 
 

 Albergue Młodzieżowe Adres: Kortezubi Bidea, 9; Cena zróżnicowana: latem 17€ ze śniadaniem dla 
<25lat, 20,57€ dla starszych; w pozostałym okresie 14,45€ i 18,02 40 miejsc w bardzo dobrych 
pokojach; całoroczne od 9-14 / 16 - 19 w dni robocze 15-20 w soboty, niedziele i święta. Tel.:  944 65 

07 75; www.suspergintza.net/InfoAlbergue.asp?id=15; kuchenka mikrofalowa; 

 Miejsce w hostalu 25-37,5€!!! 

15. Morga          @ 
 

Do Lezama 13,5km  I  Do Santiago 727,2 km 
 

 Albergue turystyczne prywatne; za tunelem skręd w prawo 1,2km w dół drogą główną na 
drogowskazie napisane „Meakaur” następnie 90 stopni w prawo na inną drogę, za zakrętem 800m 
na początku miejscowości jest albergue 2km od Morga. Adres: Meakaur Auzoa, 1; Całoroczne w 
godz. 1200-2200;. 62 miejsca; cena 16€, 19€ ze śniadaniem, 27€ z kolacją; pielgrzymi 10% zniżki; 
pralka i suszarka po 3€.Trzeba rezerwowad między 10-14 Tel. 944 911 746; http://www.albergue-
meakaur.com/ 

16. Lezama         @  
 

Do Bilbao 14,5km  I  Do Santiago713,0 km 
 

  Albergue pielgrzymów; Adres C/ Garaiotza, 133 E pod opieką SPCdS obsługują woluntariusze; 
otwarte czerwiec-wrzesieo od 15-22; 20 miejsc, są koce, brak kuchni; cena –donativo; Pralka, 
suszarka, lodówka, kuchenka mikrofalowa. Tel. 944 55 60 07 / 630 536 137 w Ayuntamiento;  

17. Bilbao       
 

Do Portugalete 20,5/13km  I  Do Santiago 701,4 km 
 

 Albergue Albergue de Peregrinos, Municypalne, Adres: C/ Kobetas, 60, tel. 630 536 137 (Carlos 
Erazo), Czynne 15.06 -30.09, cena donativo, 25 miejsc, otwarte 15-22. 

 
 Albergue młodzieżowe „Albergue Bilbao Aterpetxea”; Adres: Carretera Basurto Castrejana, 70; 

Widok na miasto; W nocy z daleka widoczny neon z napisem „Albergue Bilbao Aterpetxea” w 
wysokim bloku (7 pięter); Całoroczne od 8 do 21; 142 miejsca -pok. 4-6 osobowe; cena 14,6€ ze 
śniadaniem; 8,0€ kolacja. Otwarte 8-21; lepiej wcześniej rezerwowad. Łóżka z pościelą, Internet 
gratis; Credencial musi byd ważny od 2 dni. Tel. 944 20 42 00 

 Albergue Bilbao Akelarre Hostel prywatne. Adres: C/ Morgan, 4-6; Tel. 944 05 77 13; 
www.bilbaoakelarrehostel.com; Otwarte od 2009 r. całoroczne, cena w pokoju 12 osobowym 15,5€ 
ze śniadaniem, w 8 osobowym 16,5€, 6 osobowym 17,5€, 42 miejsca, możliwa rezerwacja, otwarte 
8-23. Lodówka, za ręcznik 1,5€. 

18. Portugalete      @  
 

Do Pobeña 13,7km  I  Do Santiago 688,5 km 
 

 Albergue municypalne; adres: Casilda Iturrizar, 8; cena donativo, 22 miejsca w 2 salach; otwarte 
1.07-31.08 od 1500-2200; kuch. mikrofalowa; Tel. 630536137 (Carlos Erazo, de la Asociación de Amigos 
del Camino de Santiago de Vizcaya) 

http://www.suspergintza.net/InfoAlbergue.asp?id=15
http://www.bilbaoakelarrehostel.com/
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 Albergue pielgrzymów ? w szkole w Sali gimnastycznej; 14 miejsc na materacach; cena donativo. 
Otwarte lipiec sierpieo; klucz w informacji turystycznej. Tel 608971020 do szkoły, do biura 
944729314.  

 Pension La Guia; adres: ul. Virgen de la Guia, 4; 600m od wiszącego mostu. Otwarte lipiec-sierpieo. 
Nowe. Cena: 20€jedynka; 32€ dwójka; Tel.944837530. 

19. Muskiz (Pobeña )          
 

Do Castro Urdiales 13,9km  I  Do Santiago 674,8 km 
 

 *Albergue pielgrzymów; municypalne, Czynne od 8.05- 30.09. Otwarte 15-22. 22 miejsca w jednej 
sali; cena donativo, przy parkingu blisko plaży w dawnej wiejskiej szkole, brak kocy, kuchnia z 
mikrofalówką, lodówka, mili hospitaleros witają szklanką soku, dobre warunki, zadbane i lekkie 
śniadanie rano. Tel. 946707075; Polecam! Menu w barze 10€ w Playa la Arena 2km wcześniej. 

20. Castro Urdiales     
 

Do El Portaron 11,4km  I  Do Santiago 660,9 km 
 

 Albergue pielgrzymów; cena 5€, położone przy wyjściu z miasteczka przy Arenie, z zewnątrz 
wygląda dobrze; 16 miejsc na pietrowych łóżkach i 4 materace w jednej sali; mikrofalówka; Otwarte 
od 16-tej do 22-ej; klucze w informacji turystycznej (9.30-13.30 i 16-19) lub na policji municypalnej 
Tel. 942869276. Całoroczne. 

21. El Portarrón            
 

Do Liendo 13,6km  I  Do Santiago 649,8 km 
 

 *Albergue pielgrzymów;  całoroczne, 14 miejsc; cena -donativo, brak kuchni, łóżka piętrowe, brak 
sklepu, bar tylko z kanapkami, położone nad samą rzeką (można obserwowad przypływy i odpływy), 
klucze w barze „Pontarón” 9.30-22.30 pobiera pierwszy pielgrzym, tu też sello. 

22. Liendo            
 

Do Laredo 6,2km  I  Do Santiago 636,2 km 
 

 Albergue pielgrzymów Saturnino Candina; Adres Barrio de Hazas, 7,  klucz pon.- pt. 9.30-14.30 w 
Ayuntamiento, 17-21 na stadionie, sobota-niedziela w barze Villamar. Całoroczne, cena 4€, 10 
miejsc. Pralka, lodówka, kuchnia z płytą ceramiczną. Zimą trzeba wcześniej skontaktowad się z 
hospitalero. 

23. Islares             
 Albergue de Peregrinos de Islares; Adres: Calle de la Escuela, tel. 671 995 870 (Hervé Fondja, 

hospitalero); Całoroczne, czynne 14-22, cena 4€; 18 miejsc w 2 pokojach. Kuchnia, lodówka 

24. Laredo       
 

Do Colindres 4,2km  I  Do Santiago 630,0 km 
 

 Residencia Albergue Casa de la Trinidad Prywatne; Adres: San Francisco, 24; całoroczne; cena 10€; 
12 miejsc, dwójki z łazienką; Trzeba rezerwowad wcześniej Tel. 942606600.  
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 Albergue „El Buen Pastor” prywatne; adres: C/ Fuente Fresnedo, 1; 20 miejsc (7 dwójek, 1x1, 1x5); 
od 13€ zależy od sezonu; kaplica, kuchnia, pralka 5,5€; prowadzą Franciszkanie. Tel. 942 606288. 
www.alberguebuenpastor.com. Lipiec-wrzesieo problemy z miejscem. 

25. Colindres     @  
 

Do Santoña 5,3km  I  Do Gama 9,1km  I  Do Santiago 625,8 km 
 

 Albergue municypalne; adres: C/ Heliodoro Fernandez, 27; 18 miejsc w 3 pokojach; cena – 6€, 
klucze i opłata w siedzibie policji lokalnej obok Ayuntamiento, z zewnątrz wygląda bardzo dobrze. 
Tel. 608878797; całoroczne. 

26. Gama          
 

Do Escalante 2,2km  I  Do Santiago 616,7km 
 

 Albergue pielgrzymów; Adres: Plaza El Ferial; 14miejsc, klucz w barze El Yugo - José Manuel Lastra. 
Cena 4€, Czynne 7-23, całoroczne 

27. Escalante wariant omijający Santoña       
 

Do Noja 7,1km  I  Do Santiago 614,5km 
 

 Albergue pielgrzymów w klasztorze sióstr Klarysek; adres c\Meakaur Auzoa, 1; całoroczne, otwarte 
od 12-tej; 10 miejsc; cena ? ze śniadaniem i kolacją; Kontakt w Ratuszu pytad się o Manuel Sánchez. 

28. Santoña         
 

Do Noja 7,9km  I  Do Santiago620,5 km 
 

 *Albergue młodzieżowe; 6,5€, 8€ ze śniadaniem, 12,50€ ze śniadaniem i obiadem, każdy dostaje 
swój klucz, pierwszy budynek po prawej stronie idąc C-241, od portu ostatni po lewej w kierunku 
Cicero, latem wiele dzieci i młodzieży. Trzeba rezerwowad telefonicznie szczególnie latem. Tel. 
94266208; Otwarte 9-22. Polecam! www.alberguedesantona.com, zimą zamknięte w niedzielę po 
południu. 

29. Noja        
 

Do Güemes 15,4km  I  Do Santiago 612,6 km 
 

 Albergue Noja Aventura; adres: C/ Helgueras,20, przed Noja niebieski budynek; Całoroczne, 94 
miejsc, Cena 12€? Tel:-942 313736.  

30. Güemes               
 

Do Santander 13,4km  I  Do Santiago 597,2 km 
 

 *Albergue pielgrzymów Cabaña del Abuelo Peuto hospitalero-Ernesto Busto Crespo; 60 miejsc; 
cena – wg uznania pielgrzyma, wspólna kolacja, śniadanie!, koce, taras, ogród, fantastyczni 
hospitaleros, jedyne takie na trasie, nie ma baru i sklepu, oddalone od cywilizacji – do miejscowości 
Güemes 1,5 km – bar przy kościele menu 8€, Tel. 942 621 122; 942 62 13 13. Polecam!!! 

31. Guarnizo           
 Albergue de peregrinos Nuestra Senora de Muslera. Municypalne, adres Calle Fernández 

Escargaz, całoroczne, 14 miejsc, cena donativo, Tel. 942 22 03 57. Gdy zamknięte dzwonid pod nr 
telefonu wywieszony na drzwiach. 

http://www.alberguebuenpastor.com/
http://www.alberguedesantona.com/
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32. Santander    @   
 

Do Requejada - Polanco 27/34,5km  I  Do Santiago 582,0 km 
 

 *Albergue prywatne Santos Martires; adres: C/Ruamayor nº9 -100m od katedry; całoroczne; 
otwarte od 15-tej do 2230; cena 6€; 38 miejsc w jednej sali; brak kocy, kuchnia wyposażona, 
lodówka, pralka. Tel. 942 219 747. Można nabyd credencial za 1€. Groźny hospitalero Viktorio 
(Włoch) gasi światło o 22-ej, a o 7-mej włącza muzykę na cały regulator, nie pozwolił spad na 
podłodze, 2 nadmiarowych spało na korytarzu! Brak alternatywy! W barze El Barruca – właścicielka 
Dora - można zostawid plecak, Menu w barze El Barruca 8,5€. 

33. Requejada –Polanco           
 

Do Campliengo - Quevada 8,1/8,9km  I  Do Santiago 555,0 km 
 

 Albergue pielgrzymów „Regato de las Anguilas”; klucze naprzeciw w barze “Bar Quin “ Sra. 

Ascensión (nazwane przez polskich pielgrzymów Chatką Hobbita). W osiedlu Rolisas-Mare, małe 

albergue pielgrzymów, około pół kilometra od oficjalnej trasy Camino, N-611 słupek 19km. 6 miejsc 

w 2 pokojach; cena - 4€; W barze można zjeśd kolację; Tel. 942 82 40 28 

34. Campliengo – Queveda          
 

Do Santillana de Mar 2,7km  I  Do Santiago 546,9 km 
 

 Albergue prywatne „Arco Iris”; Znajduje się ok 700m od trasy Camino, zanim dojdziemy do 
Campliengo. Jest na odludziu, ale bardzo gościnne, prowadzonym przez Jose, i jego rodziców Pedro i 
Charo. Całoroczne otwarte cały dzieo! 60 miejsc w 5 pokojach; Cena: 8,5€; kolacja 8€; śniadanie  2€; 
pralka 1€; ogród; Można rezerwowad, Tel. 942 897946. 

35. Santillana del Mar       
 

Do Cobreces 13,2km  I  Do Santiago 544,2 km 
 

 *Albergue municypalne Anexo a Museo Jesús Otero; przed bazyliką po prawej stronie; adres: Jesús 
Otero 20; całoroczne, cena 6€, 16 miejsc, koce, kuchnia mikrofalowa, bardzo dobre, zadbane, 
otwierane o 16-tej. Polecam!!!. Menu w barze po drodze przed Sanillana 7€. W Santillana drożyzna! 

 Camping Altamira Park Santillana del Mar; adres: Barrio las Quintas 29; cena 10€; 42 miejsca. 

36. Cobreces        
 

Do La Iglesia 7km  I  Do Santiago 531,0 km 
 

 Albergue pielgrzymów w opactwie Cystersów Santa Maria Viaceli brat Teodor i Mauro; Przy szosie 
z Santilla do Cobreces; Całoroczne otwarte od 930 do 1900 –późniejsze przybycie trzeba zgłaszad 
wcześniej; 22 miejsca w 5 dużych pokojach, pielgrzymi są tu mile widziani, cena 5€; msza śpiewana 
o 1845, kompleta śpiewana o 2100; Koniecznie rezerwowad wcześniej. Tel 942725017; 
www.aviaceli.com/viaceli.htm/ 

37. La Iglesia            
 

Do Comillas 4,1km  I  Do Santiago 526,8 km 
 

 Albergue młodzieżowe; w lipcu i sierpniu okupują je grupy młodzieżowe; 40 miejsc; cena 5,59€ ? 

http://www.aviaceli.com/viaceli.htm/
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38. Comillas        
 

Do San Vicente de la Barquera 15,1km  I  Do Santiago 519,9 km 
 

 *Albergue municypalne „La Peña”; przed 16-tą zgłaszamy się do Oficina de Turismo i tu pierwszy 
pielgrzym otrzymuje klucz; otwarte 1.04-30.10; hospitalera przychodzi o 16-tej, 20 miejsc w 2 
pokojach, cena 5€, koce, pralka, kuchenka mikrofalowa, automat do kawy, sejf za 1€. Tel. 942 72 00 
33 do ratusza. Polecam! Menu w barze 10€. 

39. San Vicente de la Barquera   @  
 

Do Serdio 8,1km  I  Do Santiago 505,9 km 
 

 Albergue pielgrzymów Consejería de Cultura “El Galeón “ (prowadzą Sofia i Luis); Dom parafialny 
obok kościoła Nuestra Señora de Los Angeles; adres: C/ Alta nº 12; Całoroczne otwarte 1330-22; 
Miejsc: 44 (26+18), cena 6 €; Tel. 942 715349 / 664568841; pralka i suszarka 6€, lodówka 

 Albergue pielgrzymów w klasztorze Klarysek;  adres C/ Alta nº 12; (opinia, że nie jest najlepsze) 
Całoroczne otwarte 9-21; 45 miejsc; cena donativo (domagają się 5€); brak kuchni; Tel. 942 
219 747. 

 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). 

40. Serdio             
 

Do Unquera 7,9km  I  Do Santiago 497,8 km 
 

 Albergue pielgrzymów municypalne nowe w dawnej szkole; Jeśli zamknięte pytad w Barze -El 
Rincón; 16 miejsc w jednej sali; cena: 5€; kuchnia-jest; Tel. 664 10 80 03; 942 718431. 

41. Unquera – brak albergue!        
 

Do Colombres 2km  I  Do Santiago 486,0 km 
    

 
 *Bar Tucan; Łóżko 15€! W pokoju 2 osobowym pozwalają spad więcej niż 2 osoby za 30€! 

42. Colombres       
 

Do Llanes 21,8/23,2km  I  Do Santiago 488,0 km 
 

 Albergue turystyczne El Cantu; adres: Lamadrid; prywatne, 120 miejsc, cena 12€; ze śniadaniem 
15€ i 21€ z kolacją; otwarte od 1 marca do 12.10; można rezerwowad, Tel. 609328110, 985412075.  

 Refugio; Latem na stadionie sportowym w hali sportowej 20 miejsc na materacach, cena 3€; 
Otwarte pon.-pt. 17-22 sob.- niedz. od 12-tej. Ciepła woda; Tel. Sergio 652172813. 
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43. LLanes     @  
 

Do Póo 3,1km  I  Do Santiago 464,8 km 
 

 *Albergue prywatne „La Estación”; Adres: Antigua Estación de Feve przy stacji RENFE.; jest blisko 
centrum, Czynne 1.03-9.11, otwarte od 14-tej; Tel. 985401458; 34 miejsca: cena 10€/12-20€ latem;  
latem przepełnione o 14-tej ostatnie łóżko! 

 Albergue młodzieżowe; Adres: Calle Celso Amieva ,7 ; całoroczne, otwarte 9:30 - 13:00 i 18:00 - 20:00;  
70 miejsc: ; brak kuchni; Tel.  985 400 770; cena 12€ dla pielgrzymów do 30 lata, pozostali 19€. (zła 
opinia wygórowana cena za brudne i niewygodne łóżka piętrowe 10 osób na 10m2!) 

 Albergue prywatne „La Portilla”; Obok szosy AS-263; Miejsc 48 (recepcja hotelu Alonso). Tel. 985 
401466; cena 20€ (15.07-15.09) i 15€ w pozostałym okresie, otwarte od 16-tej. 

 Albergue prywatne Camping „Palacio de Garaña”; 104 miejsca ; Tel. 985410075 

44. Póo           
 

Do Celorio 2,7km  I  Do Santiago 461,7 km 
 

 Albergue turystyczne ”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 kuchnią, lodówka pralka 3€. Całoroczne otwarte od 15-tej; 
Cena: 13,90€ latem, 9,90€ w pozostałym okresie; Miejsc: 24; Można rezerwowad. Telefon:  985 
403181; www.alberguellanes.blogspot.com 

45. Celorio           
 

Do Piñeres de PrÍa 14,7km  I  Do Santiago 459,0 km 
 

 Albergue La Casona Celorio; Miejsc 110 w budynku indiaoskim z XIX w; pokoje max 6-osobowe i 
bungalowie max 8-osobowe; 10€ 800m do plaży. Dobre! 

46. Piñeres de PrÍa            
 

Do Ribadesella 10,4km  I  Do Santiago 444,3 km 
 

 Casa rectoral obok kościoła; 40 miejsc po 8€. 

 Albergue prywatne La Llosa de Cosme Tel. 609 86 13 73;  Pytad w barze. Cena 10€; 8 miejsc; 
Kuchnia, lodówka, pralka. Otwarte od 14 tej. 

47. Ribadesella    @  
 

Do San Esteban 5,7km  I  Do Santiago 433,9 km 
 

 Albergue młodzieżowe Roberto Frasinelli; adres c/Ricardo Cangas przy plaży; Całoroczne z 
wyjątkiem listopada otwarte od 8-mej; Miejsc 50; cena 12,50€<30lat starsi 14,50€; śniadanie 
1,50€pod warunkiem, że jest grupa 20 osób! pralka 5€;Tel.985861105; 653787108 trzeba 
rezerwowad wcześniej. 

http://www.alberguellanes.blogspot.com/
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48. San Esteban            
 

Do La Vega Sariego 2,1km  I  Do Santiago 428,2 km 
 

 *Albergue pielgrzymów San Esteban de Leces; przy kościele; 5km za Ribadesella. Całoroczne, 24 
miejsca w 4 salach, 5€; ot. 18-22 (otwiera Dolores mieszka na 1-szym piętrze w tym samym 
budynku w kolorze pomaraoczowym). Z tyłu ładny ogród. Tel. 985857611. Brak baru. 

49. La Vega Sariego          
 

Do La Isla 11,1km  I  Do Santiago 426,1 km 
 

 Albergue pielgrzymów prywatne; Adres: Plaza La Vega; całoroczne otwarte 9-14.30 16.30- 23.00, 
jeśli zamknięte klucz w barze obok Casa Rufo. 16 miejsc, cena donativo; Tel.985748120 (do baru) 

50. La Isla          
 

Do Sebrayo 16km  I  Do Santiago 415,1 km 
 

 Albergue dla pielgrzymów; W dawnej szkole adres: Subida al Castro 85. Położone przy samym 
brzegu morza przy pięknej plaży, Całoroczne otwiera pierwszy pielgrzym; 21 łóżek i 7 materacy w 
jednej sali; cena 5€; jest mała kuchnia z kuchenką elektryczną, lodówka , pralka 1€. Klucze Doña 
Angelita Garciaadres - Tel. 985852005. 

51. Sebrayo              
 

Do Viallaviciosa 6,3km  I  Do Santiago 399,1 km 
 

 *Albergue dla pielgrzymów municypalne; pod numerem 21 po prawej stronie drogi; klucze Sonia w 
domu w Pueblo pod nr 7, prosto i w lewo; całoroczne otwarte od 14-tej; cena – 3€; 14 miejsc + 6 
materacy; kuchnia słabo wyposażona, dośd brudno, Około 17-tej przyjeżdża sklep na kółkach! Tel. 
985996012 (Sonia). Brak baru i sklepu, zakupy w Villaviciosa, 6km przed. 

52. Villaviciosa        
 

Do Gijón 31km  I  Do Santiago 392,8 km 
 

 Cafe & Hostal del Sol; adres: c\ del Sol; cena 15€; Tel. 985891130. 

53. Gijón     @  
 

Do Avilés 25,4km  I  Do Santiago 363,0 km 
 

 Albergue młodzieżowe „Palacio San Andrés de Cornellana” municypalne, obok Guardia civil 2km 
od centrum, adres: Camino de los Caleros, 4; dzielnica Contfrueces; www.alberguegijon.com ; cena 
15€, śniadanie 2,70€, z kolacją 23€; 120 miejsc w 24 nowych i 5 starych pokojach; Tel. 985160673; 
można rezerwowad dzieo wcześniej; dojazd autobus linii „12”, bilet 1€, kierunek Contrueces; 
otwarte całą dobę. Brak kuchni; w lipcu 2008 było zamknięte. Najtaoszy nocleg w hostalu 25€, 
taniej jedynie na kempingu!  

 Albergue de peregrinos de Gijón. Adres: Camin de la Pasadiella 85 – 64km drogi N-632, ok. 4km do 
centrum Gijón. Na campingu w bungalowach łóżka piętrowe. Całoroczne. 36 miejsc. Obsługuje 
recepcja campingu, godziny otwarcia zależą od pory roku. Pralka i suszarka za 3,50€. Jest bar na 
terenie campingu. 
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 *Alternatywą są 2 albergue pielgrzymów w Oviedo, cena 2-3€, 12 - 30 miejsc, brak kuchni, pociąg 
2,40€ i 30 min jazdy! Potem etap Oviedo – Aviles 30km.! 

54. Avilés       @  
 

Do Esteban de Pravia 21,4/23,4km  I  Do Santiago 337,6 km 
 

 *Albergue pielgrzymów „Pedro Solis” – municypalne; Adres: C/ Magdalena,1 na skrzyżowaniu z C/ 
Rivero. Całoroczne otwarte wcześnie, jeśli zamknięte dzwonid na 669302676 zamykane o 22-ej; 
Miejsc: 60 w jednej sali; cena 3€; brak kuchni; Telefon: 98556453, 669302676,  

55. Esteban de Pravia          
 

Do Soto de Luiña 17,3km  I  Do Santiago 314,2 km 
 

 Albergue turystyczne „Bocamar”; Adres: Avenida Fierro; Prywatne. W okolicy Muros de Nalon. 
Całoroczne; 28 miejsc; cena 13€; otwarte 15-18; Tel. 985580293, można rezerwowad; Obok mały 
bar- śniadanie 3€ a śniadanie+ kolacja 24€. 

56. Soto de Luiña       
 

Do Cadevedo 24,7km  I  Do Santiago 295,9 km 
 

 *Albergue pielgrzymów; mieści się w dawnej szkole. Klucze, rejestracja i sello w barze „Ecu” obok 
kościoła - Tel. 985597257; całoroczne; Nie dysponuje kuchnią; 22 miejsca w jednej sali; cena 
donativo; są koce, szybko komplet, kilka osób spało na karimatach przed schroniskiem. 

57. Cadavedo        
 

Do Almuña 15,8km  I  Do Santiago 271,2 km 
 

 *Albergue pielgrzymów, municypalne; cena 3€, po lewej stronie na koocu miejscowości, klucz pod 
kamieniem przy drzwiach wejściowych!!! Całoroczne; 8 łóżek +5 materacy w salach; hospitalera 
przychodzi o 17-tej; Tel. 985645320; Ciepła woda po otwarciu butli z gazem i zapaleniu piecyka! 
Menu w barze El Salon 7€. 

58. Almuña            
 

Do Piñera 17,1km  I  Do Santiago 255,4 km 
 

 Albergue pielgrzymów, municypalne obok AS-220, 500 metrów na skrzyżowaniu między Meras i 
Paredes przed Luarca! Tel 661559409; całoroczne; 22 miejsca w 2 pokojach; cena donativo - 4€; ot. 
12-22. Kolacja w barze od 21-ej. 

 Bar/restauracja Redondel; 1km za albergue; Bardzo dobre menu za 9€, jedynka 20€, dwójka 36€; 
Tel. 985640733. 
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59. Piñera           
 

Do La Caridad 14,7km  I  Do Santiago 238,3 km 
 

 *Albergue pielgrzymów „Escuela Nacional” w dawnej wiejskiej szkole przy kościele i trasie N-634, 
duży hałas; Całoroczne; 20 miejsc ; cena donativo; Klucz, rejestracja i sello w domu po trasie 
oznakowanym znakiem muszli i klucza z napisem Albergue. Brak sklepów, jedzenie można zamówid 
u hospitalery. 

60. Aborces   
 

Do Tapia de Casariego 11,2km  I  Do Santiago 223,6 km 
 

 Albergue pielgrzymów de Aborces; położone w Aborces ok. 1,6km La Caridad; Całoroczne otwarte 
od 10-22; 31 miejsc; cena 5€; Klucze u Tilde Mendez. Tel. 664507400. 

61. Tapia de Casariego        
 

Do Tool 7,4km / Ribadeo 11,5 po N634 i przez Brucke / Ribadeo 13,7km wybrzeżem morza  I  Do Santiago 212,4 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne; Adres C/ San Martin; Całoroczne; 30 miejsc; cena donativo; 
klucz w Oficina de Turismo przy kościele, albergue fantastycznie położone nad samym oceanem, 
ładne odnowione w 2008r, koce, kuchenka mikrofalowa. Najbardziej polecane w przewodniku 
niemieckim stąd wielu Niemców. Dobrze utrzymane i czysto. Polecam!!! Menu w barze 12€. 

62. Tool            
 

Do Ribadeo 7,9km  I  Do Santiago 205,0 km 
 

 Albergue pielgrzymów w dawnej wiejskiej szkole i jest alternatywą do Tapii, leży na tradycyjnym 
szlaku przy drodze AS-31, Całoroczne otwarte od 17-22; 16 miejsc; cena donativo; Klucz u Esperanza 
Fernandez, który mieszka 50m od albergue.  

63. Ribadeo      @  
 

Do Gondàn 21,8km  I  Do Santiago 198,7 km 
 

 Albergue pielgrzymów municypalne; uroczo położone nad zatoką, po prawej stronie mostu Puente 
de los Santos; Całoroczne jeśli zamknięte klucz w ochronie cywilnej, Tel. 659942159.; 12 miejsc; 
cena 5€; Jest kuchnia; Zimna woda? O 21-szej pielgrzymów, dla których brak miejsc, protection 
cywil zabiera do innego miejsca. Dane od Ali i Karoliny potwierdzone przez innych! 

64. Gondán             
 

Do Vilanova de Lourenzà 6,9km  I  Do Santiago 176,9 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne w dawnej wiejskiej szkole odnowione w 2007r; Całoroczne 
otwarte 0d 12-20 hospitalera Deslinda mieszka w domu 100m pierwszy dom po prawej Tel. 
982144150;; 16 miejsc; cena 5€; brak sklepów i barów ale można przez telefon zamówid jedzenie w 
barze (2km dalej po trasie camino), które jest dostarczane do albergue! O 16-tej podjeżdża sklep na 
kółkach. Z dala od ludzi. Kuchnia dobrze wyposażone z kominkiem! Rano napięcie wyłączone nie 
można zagotowad nawet wody! Gdy brakuje miejsc otwierana jest sala w pobliskiej szkole. Miejsce 
raczej odosobnione; Polecam!! 
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65. Vilanova de Lourenzá     
 

Do Mondoñedo9,5km  I  Do Santiago 170,0 km 
 

 Albergue pielgrzymów municypalne; adres:c/Campo de la Gracia, 100m od trasy camino; 
Całoroczne otwiera się pierwszemu pielgrzymowi; 20 miejsc w 3 pokojach (2x8,1x4); jest kuchnia; 
cena 5€; Hospitalera Susi Doscampo Sa Martin.Tel. 652186731 lub w ratuszu miejskim Tel. 
982121006. 

66. Mondoñedo       
 

Do Gontán 16,6km  I  Do Santiago 160,5 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne mieści się w nowym budynku w starej części miasteczka, obok 
sądu. Adres: Calle Alcántara; Całoroczne; 28 miejsc w 2 salach; cena 5€, klucz na posterunku policji 
lokalnej w Ayuntamiento (ratuszu)- trzeba szukad 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, otwarła posterunek i wydała credencial! Lepiej sprawdzid czy jest otwarte (zwykle jest). 
Bardzo dobrze wyposażone schronisko, czysto i przyjemnie, brak kocy, wieczorem policjant 
przychodzi rejestrowad i kasowad należnośd! Polecam!! Menu w barze 9€. 

67. Gontán             
 

Do Vilalba 19,7km  I  Do Santiago 143,9 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne; po prawej stronie ulicy przed placem targowym; 24 miejsca 
w jednym pomieszczeniu; cena 5€,bardzo dobrze wyposażone nowe, koce, kuchnia wyposażone. 
Otwarte 13-22. Sympatyczny hospitalero Alberto López. Tel. 982508203! Polecam!! Menu w barze 
9€. Tylko jeden sklepik; supermarket w Abadin 1km dalej; 

68. Vilalba        @  
 

Do Baamonde 21,4km  I  Do Santiago 124,2 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne położone po prawej stronie drogi przed miejscowością, 
wygląda jak czarny bunkier; 48 miejsca w 2 salach; cena 5€, bardzo dobre. Otwarte 13-22 ale 
otworzono mi wcześniej. Polecam! Menu w barze 150m dalej 10€ i bar otwarty rano od 7-ej. 
Supermarkety w miejscowości 1km dalej.  

69. Baamonde       
 

Do Miraz 15,1km  I  Do Santiago 102,8 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne, camino przebiega obok na początku miejscowości po prawej 
stronie, z małym ogrodem, toaleta w innym budynku; Całoroczne; 52 miejsca w kilku salach + 
materace; cena 5€, dobre, czyste i dobrze utrzymane, brak kuchni. Otwarte od 13.00 do 22.00. 
Polecam!! Menu w barze 8,7€. 
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70. Miraz             
 

Do Sobrado Dos Monxes 25,8km  I  Do Santiago 87,7 km 
 

 *Albergue pielgrzymów piękne z dużym ogrodem prowadzone przez angielskie stowarzyszenie 
jacobea Confraternity of Saint James, mieści się w dawnej plebanii blisko baru; Otwarte w tym roku, 
po remoncie w drugiej połowie maja-grudzieo; 28 łóżek i 8 materacy; cena donativo, czynne od 
15.00 do 22.30, śniadanie, bardzo miła atmosfera, czysto dobrze utrzymane, jest kuchnia dobrze 
wyposażona, u hospitaleros można kupid produkty żywnościowe. Do dyspozycji piękny zadbany 
ogród. Nie ma baru z menu! Polecam!!!  

71. Sobrado dos Monxes       
 

Do Arzúa 22km  I  Do Santiago 61,9 km 
 

 *Albergue pielgrzymów w dawnych stajniach klasztoru cystersów, prowadzą zakonnicy; 
Całoroczne; otwarte 7-1330 i 1630-1930; Rejestracja na portierni sklepiku; 60 łóżek na 2 poziomach są 
też materace; cena 5€, kuchnia dobrze wyposażona, są koce. Bardzo dobre. O 22-ej zakonnik gasi 
światło, nie można wyjśd przed 7-ą rano bo brama zamknięta! Codziennie wieczorem o 19-tej 
można pójśd na wspólną mszę z zakonnikami. Warto zwiedzid przyklasztorny kościół; Polecam! 
Menu w barze 9€. 

72. Arzúa      @   
 

Do Santa Irene 16,6km  I  Do Santiago 39,9 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne; otwarte od 13-tej; 48 miejsc w 3 salach; cena 5€, szybko się 
zapełnia, latem o 15-tej komplet, kuchnia słabo wyposażona, czysto. Polecam!! Menu w barze 8€. 

 Albergue Ultreia prywatne; adres: calle de Lugo, 126; całoroczne, otwarte od 12.00-22.30; 36 miejsc 

8-10€; Internet; Plecak zamykany na klucz; Tel. 981 50 04 71; 626 63 94 50 

 Albergue „Don Quijote” prywatne w starej części miasta; Adres: C/Lugo 130: całoroczne, 50 miejsc, 
cena 10€; Jest pralka, suszarka i internet; Tel. 981500139 

 

 Albergue „Vía Láctea” prywatne; Adres: C/ Jose Antonio 26 (w centrum 50m od kościoła);  
całoroczne, czynne do 2300; 60 miejsc: (5x12); Cena: 10€! ; Jest kuchnia, pralka, suszarka i Internet; 
można rezerwowad Tel. 981500581; www.alberguevialactea.com 

 Albergue „Da Fonte” prywatne; Całoroczne; 20 miejsc w 2 salach; cena 10€; Jest kuchenka 
mikrofalowa, pralka, suszarka po 4€ . Otwarte latem od 11-tej, a w pozostałym okresie o 12-tej. Tel. 
659999496. 

 Albergue Santiago Apóstol. Adres: Av. Lugo 107. Tel. 981508132. Prywatne. Całoroczne, otwarte 
7.00- 23.00. Cena 10€, 72 miejsca. Pralka i suszarka po 3€, jest kuchnia. 

 Albergue Los Caminantes II. Adres: Calle de Santiago 14.Prywatne. Czynne kwiecieo – 1 listopada. 
Cena 10€, 35 miejsc, otwarte 11.00-22.30. 

73. Salceda 

http://www.alberguevialactea.com/
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 Albergue Pousada de Salceda, przy szosie N-547 słupek kilometrowy 75. Prywatne, otwarte w 
2011r., całoroczne,14 miejsc, cena 12€ II połowa czerwca-I połowa września, i 10€ w pozostałym 
okresie. Tel. 981502767, www.pousadadesalceda.com. 

74. Santa Irene            
 

Do Pedrouzo 2,1km  I  Do Santiago 23,3 km 
 

 Albergue de la Xunta de Galicia w Santa Irene. Tylko 20 km do Santiago, Santa Irene było dawniej 
siedzibą władz miejskich O Pino. Teraz budynek dawnej szkoły jest schronieniem pielgrzymów na ich 
ostatnim etapie. Przy głównej szosie. Całoroczne, 36 miejsc, cena 5€, czynne 13.00-22.00; Kontakt: 
Tel. 660 396 825 María José Rodríguez 

 Albergue Santa Irene prywatne; w odnowionym domu z dużym ogrodem; otwarte kwiecieo-
październik; 15 miejsc w 2 salach; cena 13€; menu z winem 10€, śn. 5€; pralka 4,50€, suszarka 
4,50€; można rezerwowad Tel. 981 51 10 00 Teresa, Laura i Cristina 

 

75. Pedrouzo           
 

Do Monte do Gozo 16,5km  I  Do Santiago 21,2 km 
      

 
 Albergue de Arca do Pino la Xunta de Galicia; municypalne, całoroczne 120 miejsc w 4 salach; cena 

5€, czynne 13.00-22.00. Kuchnia , lodówka, pralka 4,40€. 

 Albergue Porta de Santiago; adres Arca –o Pino Avda.Lugo,11; Prywatne, czynne od 1 marca, otwarte 

12-23; 60 miejsc; cena 10 €. www.portadesantiago.com 

 Albergue Edreira; Adres: Rua da Fonte 19, prywatne, Tel. 981511365. Czynne 1.03-30.10, 56 miejsc, 
otwarte 12.00-23.00, cena 12€ czerwiec-wrzesieo, 10€ w pozostałym okresie. www.albergue-
edreira.com 

 Albergue O Burgo; Adres Av. de Lugo 47, obok stacji benzynowej. Prywatne, całoroczne, 20 miejsc, 
cena 10€, czynne 12.00-23.00. 

76. Monto do Gozo     @   
 

Do Santiago 4,7km  I  Do Santiago 4,7 km 
 

 *Albergue pielgrzymów municypalne ; 500 miejsc; cena 5€, czynne od 13-tej, kuchnia dobrze 
wyposażona. Można tu spad 3 noce, po porozumieniu wieczorem z hospitalero można zostawid 
plecak!!! Dojazd z Santiago autobusem linii „6”- „San Lazaro”, za 0,9€, pokoje 8-io osobowe! 
Polecam!! Ceny w Santiago : Acuario – 9€, Seminario Menor 7€, San Lazaro 12€! Menu w barze O 
Labrador – 7€ w San Marcos –przy trasie jest informacja o kierunku do baru. Polecam! 

 Europejskie Centrum Duszpasterstwa Młodzieży im Jana Pawła II ma 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. 

  

http://www.pousadadesalceda.com/
http://www.portadesantiago.com/
http://www.albergue-edreira.com/
http://www.albergue-edreira.com/
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77. Santiago de Compostela    @  

 
 Albergue Acuario w Santiago de Compostela prywatne; 2km od Katedry; Adres: c/ Estocolmo, 2; 

Dolne Santiago; Idąc z Monte do Gonzo przechodzi się obok San Lázaro i na wysokości Hotelu o tej 
samej nazwie, znajduje się ulica Baliño. Są schody, po których schodzi się i po około 100 m, 
napotkamy niedawno otwarte albergue. Otwarte cały rok z wyjątkiem grudnia od 900-2400; 50 
miejsc w jednej sali; cena 10€ druga noc 9€;. Pielgrzymi, mogą pozostad do 3 nocy. Wszystkie 
urządzenia są nowe i dysponuje stołówką. Jest pralka, suszarka i Internet. Można rezerwowad Tel. 
981.575438 

 Albergue „Seminario Menor La Asunción”  kościelne; 500m od starego miasta;  Adres: Rúa de 
Belvís s/n; Otwarte od 17 marca do listopada w godz. 1330-2300; 177 miejsc + 22 w indywidualnych 
pokojach; cena 12€/17€ w ind. od 1.07- 15.09; w pozostałym okresie 10€/15€ w ind.; trzeba opuścid 
do 930, chod można spad 3 noce; pralka 2,5€ suszarka 1,5€. Rezerwacja: 
http://www.albergueseminariomenor.com/reservas.php 

 Albergue San Lázaro; adres: Rúa San Lázaro, s/n.;3km od centrum, po lewej stronie idąc do Katedry, 
autobus linii 6; 80 miejsc w 6 salach; otwarte w godz. 9.00-21.00; Cena 10€ pierwsza noc, 7€ 
następne z ręcznikiem i pościelą; duża kuchnia, pralka, suszarka. Można rezerwowad Tel. +(34) 
981571488; Dobre opinie na forum! 

 Albergue w Klasztorze San Francisco; adres: Rúa Campiño de San Francisco,3; Kościól, hotel, 
centrum kulturalne a także wydzielona częśd na albergue. Wg informacji na forum od Doroty: 25 
łóżek + materace. Otwarte od 15-2130; Trzeba się spieszyd po mszy aby zająd miejsce w kolejce. O 
22-ej wspólna modlitwa w kaplicy. 

 Albergue Santo Santiago; adres Rua do Valioo 3; Prywatne, całoroczne cena 13€ w sezonie i 12€ 
poza, 30 miejsc na jednej Sali, łóżka piętrowe oddzielone ściankami, czynne 9.00-23.30. Tel. 
657402403. www.elsantosantiago.com. 

 Albergue Mundoalbergue; adres: San Clemente 26. Prywatne, cena 16€, 34 miejsca w jednej Sali, 
czynne 8.00-21.00 (23.00 w sezonie). Jest kuchnia. Tel. 981588625, www.mundoalbergue.es. 

 Albergue O Fogar de Teodomiro; adres: Plaza de Algalia de Arriba. Prywatne, całoroczne, cena 18€, 
20 miejsc, trzy czwórki, szóstka i dwójka, czynne 10.00-20.00. Na dole jest bar. Kuchnia! 
Tel.981582920, www.fogarteodomiro.com. Dobre położenie ale przydałby się remont! 

 

http://www.elsantosantiago.com/
http://www.mundoalbergue.es/
http://www.fogarteodomiro.com/

