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Camino Primitivo
Droga Camino Primitivo łączy dwa inne szlaki: Camino del Norte i Camino Frances. Rozpoczyna się w Oviedo, skąd do
przebycia jest ponad 300 km. Szlak łączy się z Camino Frances w miejscowości Melide, 50km przed celem - Santiago
de Compostela.

Autorką przewodnika jest Emilia Kędziorek.

Mapy etapów zostały pobrane ze strony www.mundicamino.com. Należy zwrócić uwagę, że część map nie pokrywa
się dokładnie z opisywanym etapem.

http://www.caminodesantiago.pl/
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Oznaczenia

Albergue, refugio, schronisko dla pielgrzymów

Dostęp do internetu (w tym również dostęp płatny)

Informacja turystyczna

Bar (tylko napoje i kanapki)

Restauracja

Hotel, hostal, pension, schronisko młodzieżowe

Sklep, supermarket

Bankomat

Szpital, punkt pomocy medycznej

Apteka

Camping

Fontanna z wodą pitną

Dworzec lub przystanek autobusowy

Dworzec lub przystanek kolejowy

Lotnisko
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Etap 1
Oviedo - San Juan de Villapañada (27.6 km)

Oviedo          
Mieszk.: 212000 | Wys.: 218 m.n.p.m. | Do Bolguina: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 310.3 km

Refugio El Salvador Oviedo - całoroczne, www.caminotineo.com/portada_1.htm, adres: Ulica San Pedro
Mestallón, 1, tel. albergue: 985 22 85 25, godzinny: od 19:00 w robocze i od 20:00 w święta. Brak kuchni.

Katedra z XII-wieczną figurą Chrystusa Zbawiciela; Cámara Santa – miejsce przechowywania relikwii przy
katedrze;  preromańskie kościoły:  Santa Maria  del  Naranco i  San Miguel  de Lillo  (kilka kilometrów od
centrum miasta)
Związek między Oviedo i Santiago Compostela jest silny i udokumentowany. Stąd poszedł na pierwszą
pielgrzymkę, Alfonso II Cnotliwy kierując się trasą nazywaną Drogę Pierwotną (Camino Primitivo) albo Drogę
Wewnętrzną  (kierunek  Tineo).  Także  Oviedo  zawdzięcza  bardzo  wiele  Camino  de  Santiago  przede
wszystkim swój rozwój w średniowieczu. Do Oviedo zbaczały liczne grupy pielgrzymów z Drogi Francuskiej,
aby potem kontynuować szlakiem Camino Primitivo lub Camino del Costa.
Katedra datowana na wiek XIII była wzniesiona na pierwotnej bazylice. Wyróżnia się renesansowa kaplica z
retabulum renesansowym, jedno z największych w Hiszpanii. Zachowana jest czczona romańska rzeźba
polichromowana Zbawiciela z XII w, którego zwiedzenie jest nieuniknione dla pielgrzyma jacobeo, podobnie
jak Cámara Santa, dołączona do Katedry. W niej, przechowany jest skarb, składający się z różnych relikwii,
między którymi wyróżnia się całun Chrystusa, materiał użyty by wytrzeć twarz Chrystusa po jego śmierci
przed zawinięciem w sławnym świętym całunie z Turynu, z którym nie mylić. Także tam przechowuje się
dwie ważne relikwie ovetenses: Cruz Los Angeles, z wieku IX, który jest godłem miasta Oviedo i Cruz de la
Victoria, z X w., sztandaru i symbolu Asturii. Tuż za kompleksem katedralnym możemy dopełnić zwiedzanie
Muzeum Sztuk  Pięknych  Asturii.  Runda po  starówce z  jej  kościołami  i  pomnikami,  jest  dopełnieniem
zwiedzania. Oviedo jest znane ze swoich kościołów przedromańskich, jak Naranco albo San Miguel Lillo,
kilka kilometrów od centrum miejskiego.
Więcej na http://www.infoasturias.com
2017-08-04 19:24:39  -  MartiMoni:  W Oviedo strzalki  nagle  sie  urywaja.  Najlepiej  kierować sie  na
katedre, ktora cały czas jest widoczna. Stamtad juz blisko do informacji turystycznej która wskaze alberge
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lub po prostu kierować sie muszlami. W całym Oviedo nie ma strzalek, sa tylko muszle w chodniku. Na
prawo od wyjscia z alberge bardzo blisko jest Dia. Nocleg 6€, pranie 3.50€, jest wifi, mikrofalowka, lodowka
i automat z kawa i slodyczami
2016-07-05 07:47:59 - mews: Adres tego albergue to: Calle Leopoldo Alas 20, tel.: +34 985 22 85 25.
Zamykają bramę o 21.00, ciężko wejść po tej godzinie :(
2015-08-22  13:29:31  -  AniaZ:  Uwaga!  Albergue  przeniesiona  do  seminarium  diecezjalnego.  Nie
pamiętam adresu, ale można go dostać w informacji turystycznej. Albergue bez szłu, ale zdarzają się nawet
dwuosobowe pokoje:)
2014-09-03 18:39:25 - 50plus: Potwierdzam aktualność postu Relka z 2011 roku - msza w sobotę o 8
rano u Sióstr z tyłu Katedry - bardzo piękna i komunia pod dwoma postaciami
2014-06-23 11:07:07 - Ania : Schronisko w Oviedo bardzo spokojne Msza jest w katedrze rano w bocznej
kaplicy
2012-11-08 19:08:58 - mim: A ja dostałem credential w Katedrze.
2012-10-15 21:53:51 - Kiks: W tym roku szliśmy a naręcznym GPS\'em i zauważyliśmy dośc znaczne
rozbieżności pomiędzy dystansami podawanymi tu a wskazaniami przyrządu. Niestety nie robiłem notatek.
Może ktoś posiadający GPS-a przemierzy poszczególne odcinki i wyniki poda w komentarzach! Ułatwi to
planowanie czasu i rozkładanie sił na trasie.
2012-10-15 21:50:28 - Kiks: Credentiali w Katedrze nie znaleźliśmy mimo, że w ubiegłym roku można
byłe je kupić. Za to można otrzymać je za darmo w Informacji Turystycznej niedaleko od Katedry. Panie
mówią po angielsku, dysponują także innymi materiałami na temat CP
2012-09-17 18:39:44  -  Wojtek R:  Bardzo długo w Oviedo szukaliśmy chusty,  która okrywała twarz
Chrystusa. W końcu udało nam się dowiedzieć: 1)nazywa się ona Santo Sudario 2) znajduje się (chyba) w
katedrze, ale nie jest wystawiony na widok publiczny. W muzeum przy katedrze można oglądać replikę
2012-09-17 18:35:41 - Wojtek R: W Oviedo jest pralnia i suszarnia WASH\'N DRY Lavanderías przy Calle
de Emilio Alarcos Llorach. Cena ok 4 EUR za suszenie i 6 EUR za pranie. Proszek można kupić na miejscu
2011-07-17 22:41:47 - Relka: Jeśli trafisz wcześnie rano ( np.jak ja o 6:00) do Oviedo i chcesz rozpocząć
dzień od mszy św. to okrążając katedrę w Oviedo i przyległe budynki z tyłu znajduje się Monasteiro de San
Pelayo w górę po schodkach-jutrznia i  potem msza św w dni powszednie o 7:30, w sobotę o 8:00. I
wniedzielę msza św. o 11:00. Poprosić też o pieczątkę do credencialu. :)
2010-08-13 15:34:47  -  Anka K.:  W kosciele  pojezuickim San Isidoro (niedaleko katedry)  w oltarzu
glownym jest rzezba sw. Stanislawa Kostki
2010-07-31 16:49:02 - mala=]: Eucharystia dla pielgrzymów o 12 nadal aktualna...=] credencial można
otrzymać za free w informacji turystycznej niedaleko katedry. W albergue brak czajnika elektrycznego, jest
mikrofalówka i \"kuchenka\" gazowa ale jak na 5.07 nieczynna.
2010-07-18 13:18:00 - crs: w Oviedo można nabyć Credencial w cenie 2 euro w Katedrze. Po prawej
stronie ołtarza (mniej więcej w tym samym miejscu co zakrystia tylko po przeciwnej stronie) jest sklepik
gdzie je sprzedają, czynny w dni powszednie od 10.
2010-06-17 11:11:39 - Zygmunt: Jest nowe albergue na 21 osób przy tej samej ulic, ale w zaułku.Ok 100
m niżej jest na chodniku drogowskaz.
2009-09-07 11:26:49 - Romek: Warto zacząć camino od Mszy św. w Katedrze o 12.00. W zakrystii można
podbić  Credencial.  Zwiedzanie  relikwii  jest  za  darmo  dla  pielgrzymów.  Po  dotarciu  do  kościołów
przedromańskich można wyruszyć od razu na szlak, który biegnie obok nich. W albergue przyjmują do
22.00, jest aneks kuchenny.
2008-08-26 23:04:50 - andrzej: W albergue kuchni brak, łazienki nieco zasyfione, ale całość za 3euro, a
jak zabraknie miejsc na łóżkach to przyjmują wszystkich, dopóki jest miejsce na podłodze. Dodatkowo
można dostać klucz i nie jest się ograniczonym godziną zamknięcia drzwi - a nocne Oviedo wygląda cudnie
:)

Bolguina
Wys.: 110 m.n.p.m. | Do Escamplero: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 303.5 km

2014-04-18 00:51:02 - Tomek: Oczywiście w Oviedo
2014-04-18 00:49:34 - Tomek: Credential dostępny w Katedrze od 10:00 lub w Informacji Turystycznej

Escamplero   
Mieszk.: 208 | Wys.: 250 m.n.p.m. | Do Premoño: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 301.3 km
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Albergue municipal de Escamplero: 12 miejsc, cena: 4€, w starej szkole, tel. 985-79-90-05, całoroczne,
otwarte cały dzień, kuchnia, klucze w restauracji El Tendejón de Fernando, 350 metrów przed albergue
(warto wejść zanim dotrze się do albergue), jeżeli restauracja jest zamknięta należy udać się do sklepu
2016-08-12 12:13:58 - lusia: restauracja zamknięta w środy, wówczas rejestracja w sklepie - otwarty do
14, później znów od około 17.
2015-07-09  22:09:07  -  Ola:):  albergue  5E.  rejestracja  w  restauracji  200metrów  wcześniej.  Tam
dostaniemy jednorazowe prześcieradła. Albergue wygląda jakby się nikt nim nie interesował, ale jest czyste.

Premoño
Mieszk.: 100 | Wys.: 150 m.n.p.m. | Do Grado: 12 km | Do Santiago de Compostela: 297.2 km

Grado       
Mieszk.: 11000 | Wys.: 75 m.n.p.m. | Do San Juan de Villapañada: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 285.2 km

2017-10-01  22:54:55  -  Karolinka:  Albergue  de  pereginos  nad  parkiem  -  bardzo  sympatyczni
hospitaleros. Świetne warunki. Bardzo dobrze wyposażona kuchnia. Jedno z lepszych alberg w jakich spałam
- donativo
2017-08-07 10:49:19 - Iwona: Dochodząc do centrum Grado pojawiają się strzałki do bardzo dobrego
alberge. Prowadzą go wolontariuszki. Jest kuchnia, pralka. rano można zjeść skromne śniadanko. Wszystko
donativo.
2017-08-04 19:28:15 - MartiMoni: Przy koncu miejscowosci, po drodze jest Dia. My pogubilysmy strzalki,
jesli ktos dojdzie do ronda z 3 wlotami to radzimy sie wrócić, bo dalej jest autostrada i zakaz wstepu
2016-09-18 15:43:41 - Elzbieta: W Grado, nowe, atrakcyjne albergue, prowadzone przez wolontariuszy.
Nas  "obsługiwała"  przemiła  dziewczyna z  Australii.  Większość  pielgrzymów właśnie  tutaj  kończy  swój
pierwszy etap.
2016-01-06  19:02:05  -  dolcevita :  do  50  plus:  czy  mogę  Cię  prosić  o  meila  na  priv:
mariola.2005@wp.pl.chialabym więcej info uzyskać na temat Camino Primitivo .dziękuję.
2014-09-03 18:44:58 - 50 plus: Wg mnie normalne miasteczko. My nocowaliśmy w auto-bar Grado, na
końcu miejscowości, pokoje dwusoobowe z łazienkami (przyjęliśmy taki standard dla całej trasy i udało się)
30 euro/pokój
2014-06-23 11:08:49 - Ania: bardzo ponure miasteczko

San Juan de Villapañada
Mieszk.: 200 | Wys.: 210 m.n.p.m. | Do Cornellana: 11 km | Do Santiago de Compostela: 282.7 km

Znajduje się koło kościoła, na końcu wsi; 12 miejsc, kuchnia

Uwaga! Zakupy trzeba zrobić w Grado. Do Albergue z Grado ostro pod górkę.

2017-08-04 19:34:04 - MartiMoni: O 16 bylo full, ale Domingo przyjal z 10 osob na podloge. Otwarte od
14, 5€. Hospitalero robi pranie. Wgl strasznie duzo gada, caly czas sie krzata, wyciaga co chwile nowe
baniaki z lodowata woda do picia :) mozna takze poprosic o rezerwacje w Bodenaya. Przyprawy, makaron i
ryz donativo, piwo 0.5l (!) Z lodowki 1€ i szybko sie konczy, wino 2€ , i inne produkty do zrobienia obiadu,
jest kuchnia, naczynia, automat z cola
2016-09-21 16:36:41 - Tomek: Alternatywne Albergue Cabrunana. 6 euro, stare ale w miarę czyste,
pościel 1 razowa, rejestracja w barze obok, kuchnia, bar sklepu. Brak WiFi. Występują przesilenia z prądem,
jak ktoś zapali światło w kuchni to może komuś innemu zgasic się w łazience (warto zabrać latarke). Do i z
Albergue idzie droga alternatywna.
2016-09-21 16:03:02 - Tomek: W połowie września niestety Albergue było po 18 full.. I to byłem już 7
osoba ponad komplet. Na szczęście Domingo wszystkich podwórze do kolejnego Albergue.
2015-08-22 13:32:43 - AniaZ: Do albergue z Grado dobre 3-4 km, trzeba do niej zboczyć jakieś 1,5 km od
trasy  (sa  strzałki).  Dobrze  zrobić  zakupy  w  Grado,  ale  jeśli  zapomnicie,  na  miejscu  sa  produkty  do
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ugotowania  prostej  kolacji  (za  donativo).  Gospodarze robią  pranie,  ale  nie  mają  suszarki.  W sierpniu
albergue, z powodu awarii wody we wsi, otwierała sie dopiero o 17.
2015-07-09 22:07:36 - Ola:): wspaniałe albergue. Gospodarz-Domingo rewelacyjny! W lodówce rzeczy
typu konserwy, dania do przygotowania i napoje do kupienia, ryż i makaron za free. Warto kupić wcześniej
tylko pieczywo i jakiegoś pomidora. Piwo, wino jest do kupienia na miejscu.
2015-05-15 15:34:47 - Marta M: 22 miejsca. Dotarłam tu przemoczona i po ciemku, o 22, hospitalero
Domingo  i  ośmiu  Hiszpanów  z  Wysp  Kanaryjskich  zaczęło  się  wokół  mnie  krzątać  i  pomagać  -
niezapomniane  przeżycie  :)  Bardzo  przyjazne  miejsce,  którego  przez  swoje  przygody  na  pewno  nie
zapomnę i będę chciała wrócić. Polecam wszystkim, zwłaszcza ze względu na gospodarza :)
2015-05-12 14:42:55 - gosia: Bardzo dobre miejsce na nocleg, gospodarz lubi Polaków,5 EUR,polecam
2015-05-12 14:42:46 - gosia: Bardzo dobre miejsce na nocleg, gospodarz lubi Polaków,5 EUR,polecam
2014-06-23 11:12:37 - Ania: są dwa albergue, jedno w klasztorze po drodze i drugie kawałek prosto i w
prawo. Padało wiec po drodze zadzwoniłam zarezerwować miejsce w tym dalszym. Domingo wyjechał po
mnie samochodem i zgarnął jeszcze kogoś po drodze. Spaliśmy w kuchni na materacach. Było bardzo
gościnnie i domowe. Dostaliśmy kolację i zostawiliśmy pieniądze w skarbonka. Sam nocleg jest płatny 5
euro przy zapisywaniu się
2012-09-22  22:56:32  -  ew:  Świetne  albegue,  jedno  z  najlepszych  na  trasie.  Niezwykle  gościnny
hospitaleiro, który ugościł wszystkich kolacją. Albergue kosztuje teraz 5 EUR.
2011-09-19 20:16:37 - Jola: to albergue jest donativo
2011-09-05 10:06:46 - Mirek: Albergue w Cabruńana, rzadziej odwiedzane(ważne w okresie letnim -
nawet do 50 osób na szlaku) otwarte w 2010, ok 2 km za rozwidleniem do SJ de Villapańada, 18 miejsc,
kuchnia, lodówka, mikrofala. Na przełęczy El Fresno należy skręcić w prawo i pójść wyżej, nawet jeśli znaki
pokazują że to nie jest szlak, minąć kościół i trzymając się głównej drogi iść ok 1,5 km. Klucz jest w barze
\"Ana\" po prawej stronie drogi, albergue 50 metrów dalej ,przy drodze. Rano można wrócić do szlaku lub po
wyjściu z albergue skręcić w prawo i podążać główną drogą, dołączając do szlaku tuż przed Cornellana. We
wsi brak sklepu.
2010-08-21 23:57:43 - Magda: Albergue z niesamowitym klimatem. Domingo napoi, nakarmi i podzieli
się cennymi uwagami dotyczącymi poszczególnych etapów. W sobotę wieczorem zadzwonił do wszystkich
miejscowości po drodze żeby dowiedzieć się specjalnie dla nas o której są niedzielne msze święte.
2010-07-29 20:12:51 - vroobel: 20 miejsc. W lodowce winko i piwo za euro. Kuchania bardzo wygodna!
Ladny widok z ogrodka. Po trzy euro, bardzo polecam.
2010-07-10 00:57:36  -  Isia:  Albergue czyściutkie,  nowoczesne,  przepieknie położone,  warto wstąpić
choćby tylko na krótki odpoczynek i żeby poznać gościnnego Domingo:)
2010-06-17 11:22:56 - Zygmunt: W albergue jest zaopatrzona w podstawowe produkty żywnościowe
lodówka oraz automaty. Ceny umiarkowane. Należność wrzuca się do słoika. Przemiły hospitaliero Domingo.
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Etap 2
San Juan de Villapañada - Salas (21 km)

Cornellana         
Mieszk.: 558 | Wys.: 49 m.n.p.m. | Do Salas: 10 km | Do Santiago de Compostela: 271.7 km

Albergue del monasterio de San Salvador: 26 miejsc, cena: 5€, w dawnym klasztorze, tel. 635-48--
9-32, całoroczne, otwarte od rana do 22:30 (choć Ania informuje że otwierane jest dopiero od 19 - do
sprawdzenia),  kuchnia,  pralnia  (gratis),  suszarnia;  Bardzo  przyjemnie,  rodzinna  atmosfera.  Proboszcz
miejsca  bardzo  przyjazny,  oprowadził  nas  po  klasztorze,  zaproponował  kolację  i  kawę.  Warunki
super! (Patrycja, 2011-08-30)
Możliwość nocelgu w hostalu: Hotel La Fuente (Av. Prudencia Fernández Pello 52, tel. 985-83-40-42, 16
miejsc), Hotel Cornellana (Av. Fernández Pello, 10 miejsc, tel. 985-58-83-56, cena od 42€), Casa Rural
Casa el Médico (C. Fernández Pello 97, tel. 645-51-89-79)
Sam klasztor wart jest obejrzenia. Prężnie działający od wieku XI, obecna fasada barokowa.
W miasteczku market, sklepy, bary, restauracje, bardzo dobre jedzenie. W sobotę msza o 20.00, w niedzielę
o 9.00. Piękny dziedziniec barokowy, otwiera proboszcz. (Romek, 2009-09-07) 
(...) w centro cultural jakies tam (500 m od shcorniska) internet w dni robocze nieodplatny - w ogole bardzo
milo! (vroobel, 2010-07-29)
2016-08-12 12:22:47 - lusia: Po drodze od Grado kilka fontann, nie warto dźwigać za dużo wody. Wejście
dość  nieprzyjemne  przez  dość  ruchliwy  most.  Alberque  z  tyłu  klasztoru,  piękny  dziedziniec,  dobrze
wyposażona kuchnia, 5E, hospitalerami było małżeństwo, wolontariusze, przybyli około 14, później znów
wieczorem ok. 19 pokazali nam kościół, opowiedzieli historię, starają się jak mogą zbierać pieniądze żeby
wyremontować bardzo zniszczony kościół  i  pozostałości  klasztoru.  Bardzo czysto,  wygodne 4 łazienki,
pranie i  jeśli  potrzeba suszenie w cenie.  W miasteczku bary,  sklepy.  Pielgrzymów za dużo się tu nie
zatrzymuje, a szkoda bo miły duch Camino.
2015-07-10 21:33:02 - Ola:): Uwaga: wchodząc do Cornellana strzałki za mostem pokazują, że musimy
skręcić w lewo i iść wzdłuż rzeki (do klasztoru), ale jeżeli chcemy iść do jakiegoś baru/sklepu to śmiało
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możemy iść przez most prosto. Tam też dalej spotkamy oznaczenia i potem przejdziemy koło klasztoru.

Salas        
Mieszk.: 6300 | Wys.: 245 m.n.p.m. | Do Bodenaya: 6.7 km | Do Santiago de Compostela: 261.7 km

Znajduje się w budynku Hogar del Pensionista; 6 miejsc, bez kuchni, bez ciepłej wody

Stare miasto
2 km od Salas, w Godán, znajduje się nowe, obszerne schronisko z kuchnią i ciepłą wodą (14 miejsc).

2017-10-01 23:05:12 - Adam: Albergue de Miguel przy placu La Campa, zmienił się właściciel albergue -
prowadzi je bardzo sympatyczny Holender. Dobrze wyposażona kuchnia, pralka i suszarka. Wszystko do
dyspozycji za 10€, śniadanie w cenie. Gorąco polecam! Warto też odwiedzić bar na lewo od albergue.
Bardzo dobre jedzenie i w dużych porcjach. 3.5€ -8 €
2017-08-07 11:01:01 - Iwona: W tym roku w alberge w bloku na parterze nie napiszę jak Elżbieta- czyste-
bo brudno, duszno, żadnego hospitalero. Cena 5 euro, ale bałam się, że zaliczę pchły. Nocowałam tam, bo
nie trafiłam na nic innego. Trzeba szukać w ścisłym centrum. Za to jednak wychodząc z miasteczka o 6.00
w barze"La Luciana" zjedliśmy pyszne śniadanko, a kiedy wychodziliśmy pani barmanka wręczyła nam na
drogę po bocadillos i bananie- za darmo.
2016-09-18 15:51:12 - Elżbieta: Albergue w bloku na parterze czyste, ale ciasno i duszno, praktycznie
brak okien (6E). To drugie w rynku, po remoncie, rownie czyste i znacznie przestronniejsze. Miasteczko
bardzo "stare" i urokliwe.
2015-07-09 22:03:26 - Ola:): trudno znaleźć, ale albergue donativo (5E), rejestracja w barze niedaleko.
Tam menu za 6.5E. Do albergue przez most w prawo, w bloku na parterze.
2014-06-23 11:17:01 - Ania: Są dwa albergue, jedno miejskie, od rogatek w prawo i przez most. Jest w
bloku na parterze. Czyste i dużo ciepłej wody. 5 euro. Drugie jest od rogatek prosto, stare i tam wszyscy
nocują. Przy rynku. Prze muzeum niedaleko jest kafeteria otwarta od rana.
2011-11-10 11:01:10 - Joanna: Albergue w Salas, nowe, nieopodał baru, gdzie strudzeni pielgrzymi mogą
zjeść Menu del dia za 7 euro, w cenie -pierwsze i drugie danie (do wyboru z kilku), deser, woda lub wino.
Polecam dla regeneracji  sił.  Albergue na ok 18 osób, dwa pokoje,  lózka pietrowe, łazienki  czyste,  do
dyspozycji pielgrzymów kuchnia z mikrofalówką, zaopatrzona w naczynia. Bardzo przyjuemne miejsce i
ładne miasteczko
2011-08-07 17:15:07 - Alicja: Nowe, czyste schronisko w Salas, na parterze bloku mieszkalnego, klucze
w barze nieopodal. Donativo 3 euro. Jest kuchnia z mikrofalą (brak kuchenki do gotowania).
2011-02-18 11:51:13  -  Krzysztof:  W połowie  drogi  pomiędzy  Grado  a  Cornellana  w  miejscowości
Cabruñana otwarte 26 marca nowe Albergue, całoroczne, miejsc 16, cena 5 €.
2011-02-17 10:07:50 - Krzysztof: Nowe Albergue otwarte 11 marzec 2010r, adres Plaza La Vega, 8,
całoroczne, miejsc 16, cena 5 E.
2010-07-31 17:02:02 - mala=]: jeśli sił starczy_warto nadłożyć ok 7 km i dotrzeć do Bodenayi.. bardzo
rodzinnie=] przemili właściciele =D wspólna kolacja i śniadanie...donativo
2010-07-29 20:14:51 - vroobel: W GODAN NIE MA juz schroniska. W Salas jest nieco wieksze (10 os.) i
lepsze - jak mowia.
2009-10-27 14:36:13 - Ewa: Lepiej nadłozyć jeszcze ok. 7 km i dojść do Bodenaya. Prowadzący są bardzo
mili, panuje tam świetna atmosfera. Dla pielgrzymów robią wspólną kolację i śniadanie. Opłata - donativo.
Są dwie łazienki, pralka, suszarka.
2009-09-07 11:37:42 - Romek: Msza o 12.00.
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Etap 3
Salas - Tineo (19 km)

Bodenaya
Mieszk.: 200 | Wys.: 600 m.n.p.m. | Do La Espina: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 255 km

Albergue de Bodenaya:  21 miejsc,  donativo,  tel.  609-13-31-51, otwarte od 14:00, całoroczne (poza
kilkoma  dniami  zimą),  kuchnia,  pralnia,  internet,  wspólna  kolacja  i  śniadanie  donativo,  bardzo  mili
hospitalero, bardzo dobra atmosfera, właściciel: Alejandro González, możliwość spania na podłodze, rano
obudził nas budzik z piosenką "ave maria" (Jola, 2011-09-19)
Msza św. w sobote o 18:00 w kościele w pobliżu albergue.

2017-08-04 19:37:19 - MartiMoni: Cudowne miejsce, w ktorym czas naprawde sie zatrzymuje. David
przyjal nawet pielgrzyma, ktory przyszedl o 23. Przy kolacji ustala sie godzine sniadania i nikt nie wstaje
wczesniej! :)
2016-08-12 12:37:56 - lusia: David to hospitalero z powołania. Zaprasza do domu, podkreśla, że stajemy
się rodziną, nie ma problemów, tylko rozwiązania i wciąż pokazuje napis na drzwiach " dziś zdecydowałem
być szczęśliwy" . Przygotowuje sam kolację, choć cieszy się bardzo jeśli są ochotnicy do pomocy. Wspólne
gotowanie łączy ! Owoce, sok, woda, herbata dostępne cały dzień, piwo w lodówce, mała biblioteczka gdzie
można znaleźć nawet książki po polsku. Można zostawić mu pranie, ale tylko z tego dnia, na drugi dzień
suche,pachnące i złożone czekają na stole. Przy kolacji rozmowy nie mają końca, zwieńczona wspólnym
głosowaniem nad godziną pobudki. David z chęcią opowiada historię Camino, tłumaczy skąd wzięły się
konkretne nazwy, opowiada o los hospitales. wspólne budzenie AVE MARIA i zapachem kawy. Śniadanie już
na stole i uścisk na pożegnanie. Donativo wrzucane do skrzynki przy drzwiach. Niewiele takich miejsc z
duszą na Primitivo.
2016-01-10 19:04:55  - Jola: Domowa serdeczna atmosfera stworzona przez Davida i Kristinę. Można
oddać im do prania ubrania, rano otrzymuje się suche. Wspólna kolacja, głosowanie o której chcemy rano
pobudkę. Poranek przy Ave Maria i  zapachu kawy.Człowiek jest tam otoczony troską i miłością. David



Camino de Santiago Camino Primitivo

www.caminodesantiago.pl Strona 10/38

osobiście opatrzył moje pęcherze, czego mu ńigdy nie zapomnę.
2015-08-22  13:35:02  -  AniaZ:  Fajne  miejsce,  pod  warunkiem,  że  się  lubi  klimat  jednej  wielkiej,
szczęśliwej rodziny. Jesli będziecie spać w San Juan hospitallero zrobi dla Was rezerwację w Bodenaya, o
czym warto pomyśleć, bo albergue szybko się zapałnia. Przymusowa pobudka o tej samej porze.
2015-05-14 22:37:58 - Marta M: Albergue w którym naprawdę czuć ducha Camino :) David przygotowuje
kolację, śniadanie, robi pranie - a przy tym dzieli się rozmaitymi historiami ze swoich wędrówek. Przestrzeń
przy kuchni skłania do dłuższych rozmów, czułam się w Bodenaya jak w domu :) Rano David żegna każdego
wychodzącego w drogę, co bardzo dużo daje zwłaszcza przy samotnej wędrówce :)
2015-05-12 14:50:42 - gosia: Cudowne miejsce, jedyne gdzie gospodarz przywitał nas herbatą, zrobił
pranie  i  ugotował  kolację,  pobłogosławił  pielgrzymów  na  drogę.  Bardzo  wspólnotowe  miejsce,  gdzie
pielgrzymi siedzą razem i gadają. Polecam.Każdy daje ile uzna.
2014-06-23  11:18:54  -  Ania:  Dla  mnie  za  daleko  od  Salas  ale  z  zewnątrz  wygląda  na  piękne.
Przechodziłam obok następnego dnia. Otwarte od 13
2012-11-08 19:21:50 - mim: Bardzo dobra atmosfera. Alejandro wychodził przywitać każdego z nowo
przybyłych pielgrzymów. Poza tym pranie, suszenie, kolacja, śniadanie. Można odnieść wrażenie, że dla
Alejandro i jego żony prowadzenie albergue jest czymś ważnym i nie chodzi im o pieniądze. Polecam.
2012-09-30 18:54:05  -  Marek:  Opinie o tym schronisku mocno przesadzone.Wlasciciel poupychal na
malej powierzchni 22 lozka, nie ma jak przejsc wody malo ,po kilkunastu minutach tylko zimna.Ciagle
kolejki do sracza. Nie ma czym oddychac,jedzenie marne.Stanowczo odradzam.

La Espina     
Wys.: 670 m.n.p.m. | Do Tineo: 10.4 km | Do Santiago de Compostela: 253.1 km

2018-03-24 17:12:54 - Kasia: Mam na imie Kasia i od tego sezonu prowadze albergue na Camino de
Satiago w La Espina- Primitivo. https://www.facebook.com/albergue.eltexu/ Pozdrawiam i zapraszam
2016-01-09 22:00:19 - Ale: albergue privado, 10 euro, ale bardzo czyste i pokoje sa mniejsze. nam sie
trafil czteroosobowy. dostepne pranie i suszenie, mozna sie zebrac wieksza grupa i rozlozyc koszty. rano
czyste i pachnace rzeczy beda czekaly na kanapie w salonie. sniadanie donativo, samoobslugowe. bardzo
mila hospitalera (Katalonka, przejela to schronisko po Polce). z checia wytlumaczy pozniejsza alternatywna
trase ruta de los hospitales. zdecydowanie polecam.
2015-07-10 21:41:33 - Ola:): schronisko jest przy szlaku- powyżej kościoła. Po drugiej stronie głównej
drogi jest bar gdzie mozna zjeść śniadanie.
2014-06-23 11:20:28 - Ania: Nie znalazłam żadnych schronisk ani sellos Pewnie są w bocznych uliczkach
2014-05-13 14:15:47 - Beata: Polecam szczegołnie ponieważ schronisko prowadzi polka :)Schronisko
oferuje  przestronne  pokoje  z  podwójnymi  i  pojedynczymi  łóżkami  lub  4  osobowy  pokój  z  2  łóżkami
piętrowymi. Poza tym do dyspozycji pielgrzymów jest w pełni wyposażona kuchnia z jadalnią , dwie spore
łazienki i salon do dyspozycji gości.Pozdrawiam. Nos vemos en el Camino :)
2014-04-28 10:32:24 - Asia: Niedawno otwarto tu nowe albergue. Albergue El Texu Plaza de la Iglesia 6
La  Espina-Asturias  Email:  eltexualbergue@gmail.com  Web:  http://alberguetexu.com/  Facebook:
https://www.facebook.com/albergue.eltexu  Google  maps  coordinates:  43°23'46.8"N  6°20'03.3"W
2011-07-17 22:51:06 - Relka : sorki wpis dotyczy wyjścia z Bodenaya i komentarzu powyżej.
2011-07-17 22:49:57 - Relka: Należy iść jak pokazuje muszla. Po tym mkomentarzu tutaj specjalnie
pytałam i patrzyłam czy nie ma kierunku na wprost.(czerwiec 2011) Nie ma . Prosto idzie ulica a szlak
skręca i idzie zboczem gór, z resztą od czasu do czasu widać stamtąd w dole ulicę. Do Tineo jest tyle samo
km czyli 10, nic się nie przyspieszy a ulicą niebezpiecznie (brak poboczy).

Tineo         
Mieszk.: 12000 | Wys.: 685 m.n.p.m. | Do Campiello: 12 km | Do Santiago de Compostela: 242.7 km

Albergue „Mater Christi”, w pobliżu kościoła; 28 miejsc, bez kuchni

2016-09-18 15:57:38 - Elżbieta: Albergue municypalne czyste, ale zaniedbane i puste, nocowało nas 8
osób. Wszyscy idą do hotelu w rynku. Tam za 10 euro mozna przenocować na warukach hotelowych w
specjalnie przygotowanych dla pielgrzymów salach (łóżka oczywiście piętrowe). Sauna , jacuzzi, sniadanko-
excelent.
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2016-01-09 22:02:54 - Ale: w Tineo nie nocowalismy, ale zjedlismy bardzo smaczne sniadanie (pierwszy
bar po wejsciu do miasta), zaoopatrzylismy sie w prowiant w supermarkecie Arbol, odwiedzilismy apteke i
bankomat. przydaje sie szczegolnie, jesli pozniej zamierza sie isc szlakiem dawnych szpitali.
2015-07-09 22:04:46 - Ola:): kuchni brak. tylko mikrofala. za to jest pralka i suszarka. Hospitalero trochę
dziwny, ale ujdzie. Klucz w barze poniżej schroniska.
2014-06-23 11:05:32 - Ania: Hospitaleiro może i miły ale dla mnie dużo za bardzo zainteresowany moimi
włosami
2012-04-17 14:19:47 - Artur: Jeśli idziemy na nocleg do Borres, to chyba warto zaopatrzyć się w lżejszy
prowiant  już  w  supermarkecie  w  Tineo,  aby  uniknąć  konieczności  kupowania  w  maleńkim,  słabo
zaopatrzonym sklepiku w Campiello.
2011-08-30 15:43:48  - Patrycja: Hospitalero bardzo sympatyczny. Pomimo braku miejsca udostępnił
nam rowerownię i materace.
2011-08-22 09:46:26 - Ola: cena 3 euro, hospitalero bardzo sympatyczny
2010-08-15 17:20:56 - vroobel: Jest mikrofala, tylko z naczyniami krucho. Miasteczko - nic ciekawego. Za
to jakies 500 m nad schroniskiem jest basen. darowaliśmy sobie..., bo wiał zimny wiatr (mimo, że koniec
lipca). No i to podejście...
2010-07-10 01:05:04 - Isia: Przemily hospitalero i sympatyczna atmosfera ale troche ciasno, łóżka bardzo
blisko siebie, tylko dwa prysznice, malo miejsca na rozwieszenie prania.
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Etap 4
Tineo - Peñaseita (28 km)

Campiello   
Wys.: 620 m.n.p.m. | Do Borres: 3 km | Do Santiago de Compostela: 230.7 km

Albergue Casa Herminia: 26 miejsc, cena: 13€ (lub 10€), tel. 985-80-00-11, otwarte od III do X, pralka:
6€, menu w barze 10€.

W Casa Bernardo naprzeciw Casa Herminia tez jest sklep i bar, gdzie mozna dobrze zjesc. (Isia, 2010-07-10)

2017-08-04 19:43:18 - MartiMoni: Jest sklepik, ale bardzo pod pielgrzymow, wiec niestety drogo, puszka
z ryba za 4€, mala bagietka 1€ itp.
2016-09-18 16:13:05 - Elżbieta: W Campiello sklep czynny również w niedzielę. Osoby wybierające się
drogą starych szpitali mogą tu spokojnie zrobić wszyskie zakupy.
2016-08-12 12:46:38 - lusia: Przy Casa Ricarco prawdziwy sklep pielgrzyma. można dostać wszystko
czego pielgrzym potrzebuje, odpowiednich rozmiarów i normalnych cenach, pani bardzo stara się mówić po
angielsku, sprzedała mi najlepszy ser na całej trasie. przemiła atmosfera i piękne zapachy z kuchni, niestety
nie zostałam na noc. Dla strachliwych o miejsca można zabrać wizytówkę, przyjeżdżają po pielgrzymów jeśli
nie ma już miejsca w Borres, a następny dopiero po kilku wspinaczkach w Pola de Allande.
2016-06-12 18:30:40 - Krzysiek: W czerwcu 2016 w obu albergue nocleg za 5 eur.
2016-01-09 22:07:51 - Ale: sa dwa albergue, w tej samej cenie (10 euro). jedzenie w casa Herminia (10
euro kolacja, 3 euro sniadanie) w ogole nam nie smakowalo. zdecydowanie lepsza kolacje zrobili sobie
pielgrzymi  w  casa  Ricardo.  w  pobliskim  barze  maja  lokalne  piwo,  warto  sprobowac,  choc  do
najsmaczniejszych  nie  nalezy.  atmosfera  we wsi  fantastyczna,  w  koncu  kazdej  nocy  jest  tam wiecej
pielgrzymow, niz mieszkancow.
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2015-08-22 13:37:26 - AniaZ: W Compiello jest nowa albergue, Casa Ricardo. BARDZO polecam. Czysta,
wygodna,  z  fantastycznyi  gospodarzami  gotowymi  do  udzielania  pomocy.  Kosztuje  tyle  samo  co  u
konkurencji, ale w cenę nie jest wliczone śniadanie. Za to jest w pełni wyposażona, czysta, nowa kuchnia, a
śniadanie w barze prowadzonym prze tę samą rodzinę (duże i smaczne) kosztuje 2,5 Euro. Obiad u Hermini
duży i smaczny, pod warunkiem, że się je mięso:)
2015-05-14 22:41:24 - Marta M: Za nocleg, z kolacją i śniadaniem w kwietniu 2015 płaciłam 23 euro.
Herminia zrobiła na mnie wrażenie bardzo serdecznej osoby. Albergue czyściutkie, pralka i suszarka są
olbrzymią zaletą, a gniazdko elektryczne przy każdym łóżku to niemal niespotykany na Camino luksus,
który bardzo się docenia :)
2014-06-24 14:53:52  -  Ania:  myślę  że  jest  to  farma która  się  z  czasem bardzo rozbudowała.  Jest
restauracja zw sklepem i hotelik ze schroniskiem. Gospodyni przynosi dużo jedziecie na kolacje i bardzo się
troszczy. Na śniadanie ciasto. W sali bardzo czysto i świeże prześcieradła. Jest pralka za 6 euro i można to
podzielić na przykład na cztery osoby.

Borres
Mieszk.: 50 | Wys.: 650 m.n.p.m. | Do La Mortera: 3 km | Do Santiago de Compostela: 227.7 km

Albergue municipal de Borres: 20 miejsc (+ kilka na podłodze), cena: 3€, albergue znajduje się nieco
przed  wsią,  dobrze  oznakowane,  tel.  985-80-02-32  (Ayuntamiento),  całoroczne,  brak  kuchni,
mikrofalówka, dość niechlujne, brudne, narzekania na muchy, ale ładna lokalizacja, brak hospitaleros, na
piętrze budynku miejsce pod dachem do wysuszenia prania lub do spania
2017-08-04 19:40:51 - MartiMoni: 5€, mikrofalowka, troche naczyn. Wszedzie muchy. Z prysznica leci
woda jaka chce i kiedy chce :D
2016-01-10 19:07:38 - Jola: Aby zarejestrować się na nocleg trzeba minąć albergue i podejść nieco wyżej
do baru ( jak się wejdzie między zabudowania po prawej ręce) Rano można zjeść tam śniadanie i napić się
kawy. Samo schronisko skromnie wyposażone.
2013-08-24 20:49:14 - Covadonga: W Borres jest mały bar- zimne napoje, przekąski i rano śniadania od
6:00.
2012-08-15 12:25:46 - M: Albergue rzeczywiście klimatyczne i pięknie położone ale jest poważny problem
z wodą. Woda jest ze źródła, szybko się kończy - trzeba naprawdę oszczędzać. Ale trasa starych szpitali
rekompensuje wszystko!

Ok. 1km za Borres Camino ma dwa warianty: główny, idący przez Pola de Allande oraz ruta de
los hospitales - szlakiem starych szpitali dla pielgrzymów. Szlaki łączą się dopiero w rejonie
Montefurado (od Borres ok. 17 km). Warto więc wtedy zanocować w Borres lub w Campiello, a
następnego dnia w La Mesa (Borres – La Mesa: 27 km).

La Mortera
Wys.: 680 m.n.p.m. | Do Pola de Allande: 7 km | Do Santiago de Compostela: 224.7 km

2016-08-12 12:51:02  -  lusia:  w Porciles  bar  otwarty  w godzinie  siesty.  Starszy  Pan,  który  podbije
Credential ładnym sello, a kupioną nektarynkę umyje i poda na talerzu z nożem ;) dobrze się zregenerować
przed ostatnim podejściem , w tym dość strome schody w środku lasu, a następnie długim zejściem do Pola
2016-08-12 12:51:01  -  lusia:  w Porciles  bar  otwarty  w godzinie  siesty.  Starszy  Pan,  który  podbije
Credential ładnym sello, a kupioną nektarynkę umyje i poda na talerzu z nożem ;) dobrze się zregenerować
przed ostatnim podejściem , w tym dość strome schody w środku lasu, a następnie długim zejściem do Pola
2015-07-10 21:44:09 - Ola:): Tutaj na szlaku pomiędzy jednym Alto a drugim mamy dwa zejścia z drogi
ostro w dół do strumyka, po czym ostro w górę. Można te dwa zejścia sobie podarować i kontynuować po
poboczu drogi. Za drugim Alto ostro w dół do Pola
2014-06-24 14:59:00 - Ania: W Porciles. Komentarze są na żywo i telefon czasem podpowiada nie tak.
2014-06-24 14:57:17 - Ania: W Porcie dwa bary ze stemplami. W jednym zapuszczonym nic nie chcieli mi
sprzedać a w drugim błyszczącym jak cukierek koniecznie chcieli coś. Chociaż zrobić zdjęcie. Jak w jakiejś
bajce.
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Pola de Allande         
Mieszk.: 700 | Wys.: 535 m.n.p.m. | Do Peñaseita: 3 km | Do Santiago de Compostela: 217.7 km

W budynku starej szkoły, obok Guardia Civil; 12 miejsc, kuchnia.

2016-08-12 13:00:17  -  lusia:  Hospitalero,młody chłopak mieszkający obok, perfekcyjnie mówiący po
angielsku, który w przyszłości chce otworzyć swoje prywatne. 24 miejsca, 6 E, suszenie 2E, wifi, dobrze
wyposażona kuchnia,  w miasteczku kilka barów (otwartych od 6) i  marketów. Kolację można zjeść w
restauracji przy hotelu. dwa menu: del dia za 10E lub specjały regionu za 15. jeśli wybierzecie się w kila
osób warto wziąć i  takie i  takie. bardzo dużo jedzenia :)  warto coś kupić na drogę, mimo wspinaczki
kolejnego dnia sklep dopiero w Lago (zamknięty w niedzielę oczywiście)
2015-07-10 21:45:35 - Ola:): spore schronisko zaraz po wejściu do miasto za guardia civil. Było otwarte.
Hospitalero przyszedł raz około 16 potem o 21. Kuchnia, kilka garnków, dużo miejsca do siedzenia.
2014-09-03 18:51:53 - 50 plus: My spaliśmy w hotelu Nueva Allandesa 25 E/osobę - pokój dwuosobowy,
świetny kelner, nie pozwolił zamówić nic innego niż menu pelegrimo. I wduszał je w nas do końca :)
2011-11-10 11:04:44 - Joanna: Bardzo ładne schronisko, z przestronną kuchnią i jadalnią, miejscem do
posiedzenia.  Łóżek  tez  całkiem sporo,  ale  przestrzeni  dużo.  Miasteczko  przyjemne,  my jedliśmy tam
pierwszy raz zupę z krabów:)
2010-08-15 17:27:27 - vroobel: Potwierdzam, kuchnia jak marzenie, wszystkie sklepiki, a nawet kościół
b. blisko. A i samo miasteczko małe, ale miłe. Sporo bankomatów.
2010-07-10 01:10:03 - Isia: Przestronne, czyste schronisko, warto sie tam zatrzymac.
2009-10-15 09:20:59 - podwawelski: jest 12 łóżek, aje piętrowych, miejsc więc 24
2009-08-15 12:40:26 - aga: albergue jest świetne, bardzo dobrze wyposażona kuchnia, supermarkety w
pobliżu. bardzo czysto i zawsze jest ciepła woda. Gorąco polecamy jako mały odpoczynek przed górami !

Peñaseita  
Wys.: 530 m.n.p.m. | Do Montefurado: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 214.7 km

Z Pola prosto szosą; 12 miejsc, kuchenka.

Zakupy warto zrobić w Pola de Allande.

2014-06-24 14:50:34 - Ania : Jest to sam budynek bez drzwi! W środku przedsionek z maszynką do
gotowania i stołem dalej sala z łóżkami piętrowym i dalej prysznice z drzwiami. Klimat na to pozwala ale
byłam jedyną kobietą i ucieklam do Pola
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Etap 5
Peñaseita - La Mesa (16.9 km)

Montefurado
Wys.: 910 m.n.p.m. | Do Lago: 3.4 km | Do Santiago de Compostela: 208.6 km

Maleńka wioska kamienna wyglądająca jak żywcem przeniesiona ze średniowiecza. Znajduje się w niej
maleńka kapliczka św. Jakuba. Wioska powstała tu zresztą niegdyś wokół szpitala dla pielgrzymów. Podobno
co noc hospitaleros mieli obowiązek 3 razy wychodzić i nawoływać zagubionych wędrowców.
Zeszliśmy właśnie z najwyższego punktu Camino Primitivo: Puerto del Palo (1145 m n.p.m.)
2014-06-25 09:02:21 - Ania : Przechodziłam tamtędy po 20 stej i wyglądało to bardzo klimatycznie a
pewnie i duchy były
2011-11-10 11:07:00 - Joanna: najwyższy punkt Camino Primitivo, przeżycie cudowne, zwłaszcza gdy
wyrusza się o świcie i szczyt zdobywa się jeszcze we mgle, a póżniej widać rozstepujące się mgły. Jednak
przy opcji porannego wyjscia nie ma szans na \"popasik z krowami\" bo jest jeszcze zimno i mokro, nawet
latem.
2010-08-30 20:32:00 - Magda: Na El Palo jest fajny klimat i piękne widoki. Warto zorganizować tam sobie
krótki popasik na śniadanko z krowami:-)

Lago
Wys.: 820 m.n.p.m. | Do Berducedo: 3 km | Do Santiago de Compostela: 205.2 km

Berducedo    
Mieszk.: 150 | Wys.: 900 m.n.p.m. | Do La Mesa: 4.4 km | Do Santiago de Compostela: 202.2 km
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1. Albergue municipal: 12 miejsc, cena 3€, tel. 985-80-70-04 (Ayuntamiento), całoroczne, gdyby było
zamknięte można się zgłosić do baru Cafetín, kuchnia; 2. Albergue Camin Antiguo: 10 miejsc, cena 15€,
tel. 696-92-91-64 / 696-92-91-65, www.camin-antiguo.blogspot.com, całoroczne, kuchnia, pralnia, kolacja
Możliwość odprawienia mszy w kościele - informacje u kelnera w restauracji. Polecana jest restauracja
Laculpafuedemaria - dobre jedzenie i miła obsługa. Warto zrobić zakupy w tutejszym sklepie lub barze -
kolejny w Grandas de Salime.
2017-08-05 20:00:49  -  MartiMoni:  5€, oprocz kuchenki i  naczyn takze mikrofalowka. W barze wifi,
sklepik z przystepnymi cenami i pysznym swiezutkim chlebem. Gdy zabraklo miejsc w obydwu albergach
hospitalera wsiadla w samochod i szukala miejsc dla pielgrzymow dalej
2016-09-18  16:04:50  -  Elżbieta:  Jest  jeszcze  jedna  alberga,  nowa,  prywatna  12E,  dość  duża,  z
restauracją na dole. Menu (bez wyboru) 10E - koszmarne!
2016-01-10 19:09:47 - Jola: W październiku 2015 cena wynosiła 5 euro. Jest kuchnia, można przygotować
posiłek. Jeśli nie ma hospitaliero, trzeba podejść do pierwszego baru, blisko schroniska.
2015-08-22 13:39:07 - AniaZ: W sierpniu w Berducedo było pełno ludzi, odsyłano ich do La Mesa, gdzie
również był kłopot z miejscami. Można zrobić rezerwację w prywatnej albergue albo popytać wśród ludzi, bo
w miarę łatwo jest znaleźć pokój w prywatnym domu (za 10 euro).
2014-06-25 09:03:10 - Ania: Jest czysto i nowe łazienki ale nie ma pralki.
2012-08-15 12:28:37 - M: Schronisko malutkie - trzeba się trochę \"sprężać\". Bardzo sympatycznie i
czysto. Kuchnia z wyposażeniem.

La Mesa
Mieszk.: 30 | Wys.: 853 m.n.p.m. | Do Grandas de Salime: 15 km | Do Santiago de Compostela: 197.8 km

14 miejsc, kuchnia

Brak sklepów w pobliżu!

2017-10-17 17:58:26 - Kasia: Albergue odmalowane, ściany czyste, po grzybie ani śladu!
2016-08-12 13:16:59 - lusia: nie jest tak źle jak w komentarz poniżej. łazienki są odnowione, kuchnia
wystarczy  żeby  ugotować  prosty  obiad,  przed  alberqiem  dużo  zieleni,  pasie  się  również  koń  Chita
hospitalery, który chodzi luzem po całej wsi. Hospitalera przyszła około 14 zobaczyć czy ktoś jest, można
kupić jakieś napoje, zaprasza do domu na posiłek (donativo) , zostałyśmy bardzo ugoszczone, opowiedziała
nam historię swojej rodziny, wszystkich dzieci i wnuków, można było kupić również pyszne borówki, na
śniadanie zaprasza od godz. 7(donativo), dla mnie za późno więc dostałam wielki kawałek ciasta. Alberque
6E,  rzeczywiście  ściany  nie  są  w  najlepszym  stanie,  ale  spokój  wsi,  ładny  widok,  czyste  łazienki
rekompensują. Hospitalera pokaże również kościół. We wsi boisko jeśli ma ktoś jeszcze siły zagrać :) 10 km
dalej, po długim i momentami męczącym zejściu , za tamą jest hotel z restauracją, w którym są również
łóżka dla pielgrzymów, 10Euro, za dużo osób nie wie, dlatego cisza, spokój i piękny widok na tamę. Przed
samym Grandas (ok2km) miłe miejsce na piknik z widokiem na tamę. Oprócz hotelu - nie ma po drodze
fontanny, ani sklepu aż do Grandas .
2016-01-09 22:17:12 - Ale: najgorsze albergue jesli chodzi o warunki. nawet cieplej wody nie bylo. ale za
to pieknie polozone (jesli ktos nie lubi farm wiatrowych niech lepiej zostanie w Berducero). hospitalera
przemila i pomocna. prowadzi rowniez schronisko w Grandas de Salime, wiec nastepnego dnia spotyka sie
ja ponownie. gdy nie ma juz wolnych miejsc rozsyla pielgrzymow po okolicznych domach. w jednym z nich
zjedlismy fantastyczne sniadanie (3€).
2015-08-22 13:40:12 - AniaZ: Warto spytać ludzi w wiosce o nocleg. Grupa znajomych w ten sposób
uniknęła spania na podłodze w kościele.
2015-07-09 21:57:28  -  Ola:):  Nie jest  tak źle.  Hospitalera przy nas wymyła wszystko domestosem
wieczorem. Łazienki odnowione. Kuchnia odnowiona. Dormitorium czeka na malowanie, ale da się przeżyć.
Klucz w szafce pod kamieniem!
2014-09-03 18:54:45 - 50plus: hotel koło tamy - dobre miejsce na nocleg, koszt 45 E/pokój, 22,5 na
osobę, pranie 6 E
2014-06-25 22:11:40 - Ania : Kolo tamy jest zajazd i jest tam taras i bardzo miła atmosfera, niestety dość
drogo
2014-06-25 19:57:45 - Ania : Tylko dla zdesperowanych. Po zobaczeniu umyć oczy.
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2014-04-18 00:57:08 - Tomek: Teraz od grzyba "odpadł" tynk ;-), bardzo brudno. Trzeba zrobić zakupy w
Berducedo.
2011-10-24 21:36:12 - Gosia: Schronisko nie jest bardzo czyste, ale nie ma obecnie grzyba na ścianach
(tylko w lazience). Kosztuje 3e. Przed albergiem są stoły, można odpocząć w ciszy i spokoju. Jest kuchnia i
trochę naczyń.
2010-07-10 00:52:26 - Isia: W schronisku na wszystkich ścianach czarny grzyb, nawet na kaloryferze:)
ale prysznice jeszcze ujdą na szczęście.
2009-11-21 19:39:01 - Krzysiek: odradzam do schronisko, całe zagrzybione, najgorsze na trasie
2009-08-28 17:06:26 - Dominik: Wychodząc z La Mesa warto zaopatrzyć się w wodę, bo najbliższe źródło
jest dopiero przed Grandas de Salime
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Etap 6
La Mesa - Grandas de Salime (15 km)

Grandas de Salime         
Mieszk.: 1100 | Wys.: 605 m.n.p.m. | Do Careijeira: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 182.8 km

Blisko kościoła, w budynku lokalnej policji; 18 miejsc, bez kuchni

Kościół San Salvador z XVII w., z portalem średniowiecznym; Muzeum Etnograficzne

2017-08-08  18:50:23  -  MartiMoni:  6€,  24  miejsca,  czysciutka  odnowiona  alberga,  jest  mikrofala,
naczynia, kuchenka, automat z przekaskami i kawa. Pranie + suszenie 6€, pomocnik hospitalero sklada w
kosteczke. Market i piekarnia tuz obok, ale w niedziele nieczynne. Msze w kosciele wt-pt o 19, nd o 13
2016-08-25 14:51:15 - kogutIkury: Niestety w sierpniu pogryzly nas pluskwy. Na szczęście tylko jedna z
4 osób. Schronisko super, czyste i dobrze wyposażone.
2016-01-09 22:20:47 - Ale: bardzo fajne albergue. swiezo po remoncie, czysto, z lazienki az sie nie chce
wychodzic.  mozliwosc  zrobienia  prania  (recznie  lub  pralka),  duzo linek  do rozwieszenia  ubran tuz  za
albergue. miasteczko ladne, ksiadz przesympatyczny, w pelni wyposazone sklepy, smaczne jedzenie.
2014-06-25 19:59:20 - Ania: Miasteczko piękne ale kadzidełka ominęłam.
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2012-10-15 22:12:58 - Kiks: W malej panaderii czyli piekarni w centrum kupiwszy świeżo wyjęta z pieca
empanadę z kiełbasą choriso, boczkiem, papryką. Wystarczyła na kolację i sniadanie dnia następnego.
Jeszcze teraz leci mi ślina na wspomnienie. To rodzaj pizzy nakrytej drugim krążkiem cista, sklejonej jak
pieróg i zapieczonej.
2012-09-22 23:07:41  -  ew:  Nowe albergue  w Grandas  to  bardzo  miłe  miejsce.  Czyściutkie,  ładnie
urządzone. Gospodarz włącza muzykę i zapala kadzidełka. Byłam tam we wrześniu 2012 i nocowało tam
zaledwie 5 osób, tak więc można było się wyspać.
2011-11-10 11:13:48 - Joanna: Nowe schronisko, otwierane o godz. 12, trzy duże sale, w razie większej
ilości pielgrzymów wystawiane też materace. Bardzo przyjemna atmosfera, ladne łazienki i kuchnia. Cena 5
euro. Mozliwosc prania ręcznego, badz w pralce za opłatą. Dobre, niedrogie restauracje. Msza Świeta o 19
2011-07-17 22:27:57 - Relka: Nie dodałam, że cena standardowa za nocleg tj. 5 Eur.
2011-07-17 22:27:16 - Relka: Nowiutkie i ładne schronisko od 2011. Nie ma już schroniska koło kościoła ,
jest znak dla pielgrzymów o nowym albergue aby skręcić w prawo i jakieś 200-300 m lekko w górę mijamy
po prawej supermarket i wyżej biały domek to schronisko. Osobne łazienki dla pań i panów. Z tyłu miejsce
na wysuszenie prania, a za ok 4 Eur można wyprać w pralce. Sala spotkań dla pielgrzymów i przyjazna
atmosfera. Miejsc ok 30. Polecam.
2010-08-30 20:36:38  -  Magda:  Malutkie schronisko ale są też łóżka dla VIPów (trzypiętrowe;-)  Miły
hospitalero o wyglądzie starego hipisa, który zabrał pielgrzymów do swojego domu jak nie było już dla nich
miejsc gdzie indziej. Jak się bierze prysznic to nie można używać umywalki:-)
2010-07-31 17:23:52 - mala=]: schronisko co prawda za free ale bardzo ciasno i w nocy_obuwnicze
zapachy unoszą  się  w powietrzu...  aby  udostępniono hale  sportową musiało  by  być  naprawdę sporo
pielgrzymów. W razie braku miejsc ok 4 km dalej znajduje się prywatne schronisko w castro.
2010-07-10  01:13:30  -  Isia:  Schronisko  o  srednim standardzie,  tylko  1  prysznic  i  brak  miejsc  na
rozwieszenie prania.  Ale jest w centrum, wokol duzo barow, sa tez markety.  Warto zwiedzic Muzeum
Etnograficzne !
2010-04-08 15:43:17 - Emil: Warto przenocować za Salime w miejscowości Castro jest bardzo ładne i
miłe prywatne schronisko z restauracją na dole. Baaaardzo polecam.
2009-09-07 23:04:48 - Romek: W razie braku miejsc można prosić o udostępnienie hali sportowej. W
miejscowości odkryty basen do pływania.
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Etap 7
Grandas de Salime - A Fonsagrada (27.6 km)

Careijeira
Wys.: 640 m.n.p.m. | Do Castro (Camino Primitivo): 2.7 km | Do Santiago de Compostela: 180.5 km

Castro (Camino Primitivo)  
Wys.: 674 m.n.p.m. | Do El Acebo (Camino Primitivo): 9.6 km | Do Santiago de Compostela: 177.8 km

Albergue  juvenil  de  Castro :  16  mie jsc ,  cena:  13€,  te l .  985-92-41-97  /  664-73--
5-41,  http://www.alberguedecastro.com/,  otwarte  cały  rok  poza  grudniem,  pralnia,  internet,  menú 9€,
śniadanie 3,80€; można skorzytać z pralki (...) 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. (Gosia, 2011-10-24)
2015-07-09 22:01:27 - Ola:): kolacja za 8E + spanie za 12E. mozna rezerwować telefonicznie. Bardzo
sympatyczne albergue. Jedyny minus brak dostępnej kuchni.
2015-05-14 22:44:01 - Marta M: Bardzo miłe albergue z przesympatyczną załogą, w dodatku świetnie
gotującą! :)
2014-06-25 20:00:46 - Ania: Piękne i przyjacielskie. Prysznice jak w domu.

El Acebo (Camino Primitivo)
Wys.: 1010 m.n.p.m. | Do A Fonsagrada: 13 km | Do Santiago de Compostela: 168.2 km
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Od punktu wysokości El  Acebo do baru jest ulicą jeszcze jakieś 1,5km. I  jesteśmy już w Galicji  gdzie
muszelka  wskazuje  odwrotnie  kierunek  niż  w  Asturii.:)  Nie  zauważyłam  tego  i  wsumie  dodatkowo
nadłożyłam drogi i szłam do Fonsagrady dłuższym szlakiem wzdłuż ulicy. :) (Relka, 2011-07-17)
Po zejściu z El Acebo jest bar o tej samej nazwie gdzie można napić się kawy:-) ) (Magda, 2010-08-30)
2016-08-12 13:21:54 - lusia: w El Acebo jest bar, właściciel w porze siesty nie chciał nas wpuścić, ale
zlitował się jak powiedziałyśmy mu, że tego dnia robimy 40km i nalał nam wody. Kolejny bar dużo większy,
czynny cały czas, 5km dalej, 5 km przed Fonsegradą.
2015-07-10 21:48:45 - Ola:): jest bar-taka trochę speluna, ale można kupić coś do picia i jedzenia.

A Fonsagrada          
Mieszk.: 4500 | Wys.: 960 m.n.p.m. | Do Paradavella: 12 km | Do Santiago de Compostela: 155.2 km

Albergue znajduje się na obrzeżach miasta, w Padrón (1,7 km od centrum – warto zrobić zakupy po drodze);
ok. 40 miejsc (XI.2011), tel. 982-34-00-00 / 982-34-00-25 (ratusz), cena: 6€, otwierane o 15, przyjmowanie
w kolejności przyjścia, kuchnia, suszarnia, miejsce do prania, 2 łazienki, prysznice, automaty z kawą i
batonami, salon, TV; w 2011 pojawiają się głosy, ze standard się nieco obniżył i schronisko jest trochę
zaniedbane
Przekraczamy granicę Asturii z Galicją. Od tego czasu w albergue są Hospitaleros (obsługa) i dostaje się
jednorazowe prześcieradło i poszewkę na poduszkę. Raczej nie ma możliwości spania na podłodze, tyle
miejsc ile łóżek. W mieście można skorzystać z publicznego ośrodka zdrowia. Znajduje się tu coś w rodzaju
domu kultury  z  darmowym dostępem do internetu  i  komputerów.  Msza święta  o  godz.  20 (soboty  i
niedziele), po niej błogosławieństwo pielgrzymów (również po polsku). Przy kościele jest Biuro Pielgrzyma
gdzie stoi lodówka z zimną wodą dla pielgrzymów :-) Obowiązkowo należy napić się wody ze źródełka za
kościołem, od którego pochodzi nazwa miejscowości. Woda zapewni nam długie i szczęśliwe życie (wg słów
tamtejszego księdza). 
Koniecznie trzeba spróbować galicyjskiego przysmaku, czyli ośmiornicy. Polecana każdemu, nawet tym,
którym się  wydaje,  że  nie  będzie  im smakować  :)  Miejscowa Pulperia  podstawia  bezpłatne  busy  po
pielgrzymów i zawozi ich do restauracji w mieście. Menu za 12€, ale można zjeść naprawdę dużo.
2017-08-08 18:56:26 - MartiMoni: Wczoraj otworzono nowiutka alberge municypal na 60 osob, 6€. Przy
kosciele strzalki pokazuja 2 kierunki, gdy pojdziemy w prawo, tuz za kościołem, po prawej stronie będzie
alberga. W zwiazku z tym, jak powiedzial nam hospitalero, stara alberge w Padron od dzisiaj przestaje
funkcjonowac. Ale to informacja do potwierdzenia :)
2017-08-07 10:39:24  - Iwona:  Alberge Os. Chaos-na obrzeżach miasta. Czyściutkie, zadbane. Na 22
osoby. Sale po 12, 6, 4 os. Cena 10 euro. Jest kuchnia, pralnia. Polecam.
2016-09-18 16:17:30 - Elżbieta: Albergue-hotel Cantabrico - najlepszy na moim camino. W centrum,
obok kościoła i informacji turystycznej - 10 E.
2016-08-25  14:53:38  -  kogutIkury:  Schronisko  municypalne  otwierają  o  13  i  tak  jest  ponoc  we
wszystkich w Galicji tak jest.
2016-08-12  13:41:10  -  lusia:  W  Fonsegradzie  nocowałam  w  albergu  Os  Chaos,  przemiła  młoda
hospitalera,  10E,  pralka  3E,suszarka  chyba  2E,  kuchnia  dobrze  wyposażona  łącznie  z  przyprawami,
automaty, 3 pokoje, przy każdym łóżku półka,lampka, kontakt :) hospitalera wywiesiła nasze pranie w
ogrodzie kilka działek obok, w miasteczku wszystko co potrzeba,kościół, biuro pielgrzyma, piekarnia otwarta
od 5 po schodach w dół, dostałam w prezencie pyszne ciasteczka z migdałami, blisko kościoła powstaje
alberque municypalne. Alberque w Padron podobno nie najlepsze.
2016-07-05 08:03:33 - mews: W kościele w A Fonsagrada msze niedzielne o 12.00 i o 20.00. Zazwyczaj
mało ludzi, ale po mszy wzruszające błogosławieństwo dla pielgrzymów.
2016-01-10 19:16:56  -  Jola:  Alberga municypalna znajduje się w Padron, około półtora kilometra za
Fonsagrada. Warto zrobić zakupy w miasteczku bo na miejscu są tylko automaty z napojami i kuchnia.
2016-01-09 22:44:42  -  Ale:  Nocowalismy w prywatnym albergue Os Chaos.  czysto,  wszystko nowe,
pranie to nam nawet za darmo zrobili i trzeba bylo biegac za hospitaleros zeby zaplacic. nawet ogrzewanie
jest. miejscowosc calkiem spora, wiec i wybor lokali wiekszy. obiad jedlismy w pulperia Calderia - polecamy.
za to w pewnym malym barze zaraz przy glownym placu miejskim, obok banku Santander (uliczka po
prawej stronie. albo przed samym bankiem, albo zaraz za nim), wpakowano w nas taka ilosc tapas (za ktore
nikt nam rachunku nie wystawil), ze musielismy uciekac w obawie przed przejedzeniem. niestety nazwy
lokalu nie pamietam. mozliwe, ze byl to Bodegon.
2015-08-22 13:42:25  -  AniaZ:  Także polecam Albergue Cantabrico (warto zarezerwować). Pielgrzymi
witani są mrożoną herbatą a z tego, co można znaleźć w lodówce do wspólnego użytku ugotowaliśmy obiad
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dla 10 osób:)
2015-07-09 21:59:47 - Ola:): polecam Albergue Cantabrico przy kościele. 10E za osobę, w tym pościel i
ręczniki.  Ogromna  kuchnia  z  wyposażeniem  oraz  pralki  i  suszarki.  W  kościele  Msza  św.  o  19  z
błogosławieństem. Obok w biurze pielgrzyma można otrzymać credencial
2015-05-14 22:46:15 - Marta M: Albergue Cantabrico - świetnie wyposażone, kilka pralek i suszarek
dostępnych cały czas, nowe prysznice, jest nawet specjalny kaloryfer do suszenia butów :) jeśli zabraknie
miejsc w albergue, hospitaleros umieszczają pielgrzymów na wyższych piętrach, w hostelu - w tej samej
cenie bodaj.
2014-09-03 18:57:21 - 50plus: alberge-pension Cantabrico przy kościele - pokój dwuosobowy z łazienką
20E/osobę. Nowe,ładny standard, rezerwacja telefoniczna
2014-09-01 13:21:19 - Asia: Są trzy alberga: jedno przy wejściu do miasta, jedno przy kościele (10 euro) i
trzecie w Padron.
2014-06-26 20:35:39 - Ania: Msza bardzo piękna
2014-06-26 17:31:27  -  Ania :  El Cantabrico przy kościele to albergue i  hotel.  Przepięknie i  czysto,
świetnie wyposażone
2013-08-24 20:56:31 - Covadonga: od maja 2013 w albergach municypalnych w Galicji nocleg kosztuje
6 Euro
2012-09-22 23:05:16  -  ew:  Jednorazowe prześcieradła i  poszewki na poduszki są nadal dostępne w
alberdze. W kuchni czysto. Łazienki też ok. Nocleg w 4-osobowych pokojach.
2012-08-15 12:33:49 - M: Jednorazowych prześcieradeł juz daja ;-) Za to zaczyna się przydzielanie łóźek
zgodnie z kolejnością przyjścia (w Galicji  jest tak w kilku albergue) więc nie ważcie się narażać pani
\"hospitalerce\" samowolnie zmieniając pokój ;-)
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Etap 8
A Fonsagrada - O Cádavo (23.9 km)

Paradavella
Wys.: 705 m.n.p.m. | Do A Lastra: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 143.2 km

2016-01-09 22:53:20 - Ale: dwa bary, oba godne polecenia. w jednym z nich dowiedzielismy sie, ze
miedzy Paradavella i A Lastra jest najtrudniejsze wzniesienie na calym camino primitivo (prawda). osobom
slabszym fizycznie,  z kontuzjami,  mocno pokiereszowanymi stopami oraz wszystkim pielgrzymom, gdy
warunki sa gorsze (deszcz, snieg) zaleca sie kontynuowanie pielgrzymki nie po szlaku, tylko wzdluz drogi.
pobocze jest na tyle szerokie, a samochodow na tyle malo, ze jest to rozwiazanie bezpieczne. od A Lastra
mozna juz spokojnie wrocic na wyznaczony szlak.
2014-06-27 13:50:34 - Ania: Świetny barek z kanapkami

A Lastra
Mieszk.: 80 | Wys.: 800 m.n.p.m. | Do O Cádavo: 7.6 km | Do Santiago de Compostela: 138.9 km

2017-08-08 18:59:27 - MartiMoni: Przy kosciolku znajduje sie Casa Miranda, gdzie serwuja 6 rodzaji
Menu del Peregrino do wyboru za 5€ i pyszna kawe za 1€. Po stromym podejsciu mozna tam odpoczac maja
piękny widok przed oczami
2015-07-10 21:49:50 - Ola:): kilka barów gdzie można coś wypić i zjeść

O Cádavo       
Mieszk.: 1000 | Wys.: 732 m.n.p.m. | Do Castroverde: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 131.3 km

Albergue de la Xunta de O Cádavo (Baleira): 22 miejsca, cena: 6€, Rúa da Feira, tel. 636-02-02-92,
całoroczne, kuchnia (bez garnków), 4 prysznice, czysto. 
W przypadku braku miejsc w albergue możliwy jest nocleg na sali sportowej (polideportivo) - prysznice,
toalety, możliwość wywieszania prania.
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2016-09-18  16:20:52  -  Elżbieta:  Najtrudniejszy  dla  nas  etap.  Dużo  wspinania,  miejscami  słabe
oznakowanie, było ciężko.
2016-01-09 22:59:02 - Ale: jak sami siebie nazywaja: Hilton wsrod albergue. ale nie dajmy sie zwiesc
reklamie. czysto i przestronnie, ale malo gniazdek elektrycznych. podloga marmurowa chyba, zimno od niej
niesamowicie.  brak  kocy.  hospitalera  pojawia  sie  o  13  i  pzyjmuje  pierwszych  pielgrzymow,  po  czym
zostawia kartke z informacja, ktore lozka sa wolne i po jej przeczytaniu trzeba jak najszybciej do niej
zadzwonic i poinformowac, ze sie je zajmuje. przyjezdza ok. 16 pobrac oplaty od pozostalych i znika bez
sladu.
2015-07-10 21:51:11 - Ola:): albergue otwarte od 13. 6E. miejsc 22. Czysto. Jest kilka garnków w kuchni.
2015-05-14 22:49:24 - Marta M: Albergue municipal nadal w dobrym stanie, czyste łazienki i prysznice.
Szkoda, że brak tu pralki i suszarki, bo droga na tym etapie nie rozpieszcza piechura suchością i pranie by
się przydało :) W naszym przypadku, na początku maja, hospitalera pojawiła się pod wieczór, a łóżka
zajmowaliśmy sami w miarę przybywania. Ostatecznie zostały chyba 3 miejsca wolne. W najbliższym barze
menu za 9.
2014-09-03 19:00:01 - 50plus: alberge - zajęte - kartka wisiała na drzwiach. Hotel Moneda - przy rondzie,
naprzeciw supermarketu - płaciliśmy bodajże 45 E za dwuosobowy pokój
2014-06-29 16:02:41 - Ania: Jest przy samej trasie i przy kościele, msza na szóstą lub siódmą.
2012-10-15 22:15:24 - Kiks: Chyba najdłuższy odcinek- GPS pokazał 34 km.
2012-08-15 12:37:21 - M: Rzeczywiście - tu też trzeba sie pospieszyć, by dostać miejsce. A warto -
cudowne prysznice ;) W kuchni pojawiło się trochę naczyń i sztućców i da się coś ugotować.
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Etap 9
O Cádavo - Lugo (30.8 km)

Castroverde      
Mieszk.: 3000 | Wys.: 560 m.n.p.m. | Do Lugo: 22.3 km | Do Santiago de Compostela: 122.8 km

Albergue de la Xunta de Castroverde: 34 miejsca, cena: 6€, Lugar de Tarrio, tel. 699-83-27-47 (Alberto)
/ 650-66-61-52 (Pepe), całoroczne, otwarte od 13, kuchnia

Jeśli wychodzisz rano z Cadavo to nie licz na zakupy w Castroverde. Jesteś ok.g. 8-9 , szlak bokiem a nawet
przy gł.ulicy nie ma sklepów z żywnością. Zostają bary w Castroverde. Stąd do Lugo ciężko o wodę są
automaty z napojami po wioskach. (...) Dopiero w wiosce St.Maria de Gondar najpierw był automat a potem
jakieś  100  m  dalej  żródełko  z  kranikiem.  Później  jeszcze  gdzieś  pojawiło  się  1  źródełko.  (Relka,
2011-07-17) Nawet tuz po 8 rano pan w barze skierował nas do piekarni, gdzie mozna było kupić świeżutki
chleb :) (Kinga, 2011-07-18)
2017-08-08 19:04:03 - MartiMoni: Piekne, nowe, czyste alberge z kuchnią (sa 2 garnki i kilka sztuccow i
talerzy), tarasem, zielenia przed. Pranie + suszenie 4.5€. Kilka barow i sklepow, za kosciolem jest Dia. Cale
miasteczko, lacznie ze sklepami zamiera w porze sjesty, do godziny 16
2016-09-18 16:24:06 - Elżbieta: Jeśli ktoś zachował resztki sił po trudnej trasie, to warto zrobić jeszcze
mały wysiłek i przejść z O Cadavo do Castroverde. Świetne schronisko i bardzo miłe miasteczko.
2016-08-12 13:55:07 - lusia: super alberque 2x16 łóżek + 2 dla niepełnosprawnych, które zawsze są
zajmowane na końcu! czystko, duża przestrzeń do spędzenia wspólnego czasu, weranda, super kuchnia,
tylko bardzo ubogo wyposażona (przydały się własne sztućce) pralka, suszarka, dobre miejsce do suszenia
nawet przy niższej temperaturze (linki tuż obok termy na wodę). W miejscowości sklepy, bar z menu, bar
otwarty od rana, jeden market bardziej przypominający Almę ze słodkościami z całego świata. Rzeczywiście
po kilku kilometrach jest całkiem przyjemny self-service z automatami : słodycze,kanapki,napoje zimne,
ciepłe  i  uwaga..pamiątki  !  kolejny  podobny  po  jakimś  czasie,  ale  parafialny  donativo  z  owocami,
piłkarzykami do gry i pieczątką.
2015-08-22  13:43:41  -  AniaZ:  Świetne  schronisko,  z  nową  kuchnią  bez  jakiegokolwiek  sprzetu
kicuhennego i lodówki. Za to 3 supermarkety.
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2015-07-10 21:53:06  -  Ola:):  W Gondar jest samoobsługowy punkt z napojami i  jakimiś kanapkami.
Warto skorzystać bo do Lugo jest jeszcze jeden taki punkt, ale oddalony od szlaku o kilkaset metrów.
2014-09-13 10:11:37 - Artur: W Castroverde jest duży supermarket kilka kroków od maleńkiego rynku,
ale jest trochę ukryty na uboczu, trzeba zapytać o supermercado. Otwarty od 9:00 w dni powszednie, w
weekendy nie wiem. Po wyjściu z Castroverde aż do Lugo brak barów i sklepów! Zabrać coś do jedzenia na
drogę...
2014-06-29 16:06:15 - Ania: Morderczo dobry stek i sernik w restauracji przy ryneczku.
2014-06-28 16:44:58 - Ania : Bardzo nowoczesne i czyste schronisko. Do następnego jest 22 kilometry i
trzeba się dobrze zastanowić czy iść.
2014-04-18 01:00:51 - Tomek: Bardzo ładne schronisko

Lugo          
Mieszk.: 94000 | Wys.: 440 m.n.p.m. | Do San Vicente do Burgo: 9.8 km | Do Santiago de Compostela: 100.5 km

W centrum miasta (Rua das Noreas, 1); 42 miejsca, kuchnia.

Stare miasto otoczone rzymskimi murami;  katedra pochodząca z w.  XIII,  przebudowywana w wiekach
późniejszych.

2017-08-29 19:01:58 - Janek: Potwierdzam Roots & Boots przy starym moscie. W zbiorowce zaplacilem
12€ - mozna zarezerwowac przez portale turystyczne. Dojscie z Centrum - szlakiem Camino, kilka minut.
2017-08-11 05:43:31 - MartiMoni: O 14 juz pelne, dalej 6€ , z naczyn 1 garnek i jeden talerz, jest
kuchenka i mikrofala
2016-04-19 20:28:34 - mosolka: Trasa z Friol do Sobrado, bardzo bardzo blotnista i mokra w kwietniu,
osobiście następnym razem szła bym chyba wzdłuż ulicy.
2016-04-18 20:32:50 - mosolka: Na ok 115 i 110km jest coś w stylu selfservice, można kupić napoje,
przekąski, usiąść, schronić się przed deszczem a nawet jest mikrofala i coś w stylu piecyka, to na trasie z
Castroverde-Lugo! Jeśli natomiast ktoś wybiera wariant przez Firol, nie polecam bez GPS, szlak jest bardzo
słabo oznaczony, utknelismy dziś na mokradlach i w błocie, dobrze ze szliśmy w 6 i jakoś udało nam się
stamtąd wyjść.
2016-01-10 19:19:32  -  Jola:  Hospitaliero na pytania o wariant przez Friol  nie chce udzielić żadnych
informacji, wykręca się, że to nie jest oficjalny wariant.
2016-01-09 23:04:48 - Ale: w miejskim albergue rzeczywiscie swiatlo sie wylacza automatycznie o 22:00
i wlacza o 6:30. lepiej sie przygotowac do spania wczesniej. w schronisku mlodziezowym ceny odrobine
wyzsze niz  w albergue dla pielgrzymow (w zaleznosci  od wieku,  do 30 lat  9€,  powyzej  13€).  pokoje
dwuosobowe z lazienka dzielona z sasiednim pokojem. pralka i suszarka za 1€ (!!!) kazde z urzadzen.
warunki jak w polskim akademiku 10 lat temu.
2015-12-27 23:39:23 - Ania: Niedaleko albregue, tuż za murami jest całkiem spory carefur. Polecam
przejście się murami (dookoła starego miasta) wieczorem, gdy są pięknie oświetlone a centrum zaczyna
nocne życie
2015-11-07 10:14:05 - Marcin: w Lugo jest jeszcze drugie albergue Roots & Boots tuż przy moście Ponte
Vella. Też mają wifi
2015-11-06 22:29:29  -  Marcin:  w albergue jest wi–fi  ale ktoś nie znający hiszpańskiego może mieć
problem. Ja nie znam ale po wielu próbach się udało więc możę komuś pomogę: najpierw wybieramy
registrocaminowifi. tam jest komunikat z magicznym słowem mobile – klikamy link obok. musimy podać
numer na który przyjdzie sms z hasłem (pamiętajcie o +48) wtedy łączymy się z właściwym wifi i (na
telefonie sony tak to wyglądało) jako tożsamość podajemy numer a jako hasło to co nam przyszło w smsie.
nie  polecam  restauracji  Antas  w  Lugo  –  jest  koło  informacji  turystyczej  i  mocno  się  reklamuje  ale
przynajmniej w listopadzie jedzenie jest bardzo takie sobie. Miasto piękne warto zwiedzić :-)
2015-07-10 21:56:26 - Ola:): dla wybierających wariant przez Friol. Za miastem przy słupku 100km drogi
się rozdzielają. Potem jest małe zamieszanie z oznaczeniami, ale zielone strzałki prowadzą. Są narysowane
często. Tyle że po drodze nie ma absolutnie nic - trzeba zabrać zapas wody i jedzenia na cały dzień. Strzałki
kluczą, droga wije się. Zdecydowanie najdłuższy etap (gps pokazał ponad 35km) - czasami lepiej iść po
poboczu drogi (z Lugo 22km)
2015-05-14 22:57:22 - Marta M: Albergue czyste, łazienki w porządku. Rzeczywiście przydają się klapki
pod prysznicem, no i  ja osobiście w Galicji  zażywam kąpieli  w kostiumie, nie znoszę tego, że nie ma
zasłonek ;) Za Lugo można wybrać albo tradycyjną drogę, albo skręcić do Sobrado dos Monxes (Camino del
Norte), idąc przez Friol. Trasa jest oznakowana zielonymi i żółtymi strzałkami, czasem niestety kiepsko



Camino de Santiago Camino Primitivo

www.caminodesantiago.pl Strona 27/38

widocznymi (pewnie z zeszłego roku) i wiedzie przez corredoiras, drogi - korytarze łączące małe wsie. Jest
urokliwie pod względem przyrodniczym, zupełnie nie ma ludzi i  czasem czujemy się jak Indiana Jones
torując sobie drogę wśród krzaków i zmagając się z zalanym deszczem szlakiem :)
2014-09-03 19:32:06 - 50plus: Miejsc do spania sporo o różnym standardzie. My wybraliśmy hotel w
samym centrum - obok głównego placu i katedry Mendez Nunez - 40 E/osobę - pokój dwuosobowy. Msza w
katedrze o 19 w niedzielę. Pieczątka do credencialu dostępna w zakrystii - ogromna, zajmuje miejsce 4
małych :)
2014-06-29 16:03:51 - Ania: Jest czysto i są prysznice ale nie ma pralki wiec pozostaje zimna woda w
umywalce. Za to 6 euro.
2012-09-22 23:14:10 - ew: Schronisko świetnie położone - w obrębie murów starego miasta. Czyste i
nowe. Szkoda tylko, że o 6.30 jest pobudka, bo włączane jest automatycznie światło w całym budynku.
2011-11-10 11:32:47 - Joanna: Bardzo ładne i duze schronisko, położone w centrum miasta. o 22 rasnie
swiatło w całym budynku. Miasto też urokliwe, warto przyjsc na tyle wczesnie zeby powłóczyć się jeszcze po
uliczkach:)
2011-10-24 21:43:03 - Gosia: W dni powszednie o 20.00 jest msza w Katedrze.
2011-09-05 10:28:55 - Mirek: w kuchni albergue lodówka zaopatrzona w kłódki na skoblach z napisem
\"PRIVADO\"
2011-07-17 23:29:33 - Relka: W albergue uwaga panie na prysznice, tu przydały się jak nic klapki.
2011-07-17 23:27:03 - Relka: Hospitalero poleca Bar Alaska że niby super bocadillos z kalmarami. Chyba
mają wzajemną umowę. Bar owszem jak bar, ale kanapki takie sobie.
2011-01-23 21:36:40 - vroobel: Hospitalero faktycznie nie za bardzo, ale schronisko bardzo OK. Z tym że
panuje zasada - do (późnego) popołudnia przyjmują tylko pieszych z credencialem z poprzedniego etapu, a
wszystkich innych -  a wiele osób zaczyna z Lugo -  dopiero pod wieczór,  jeżeli  są miejsca.  Lugo jest
(centrum) ładne, zwykłe hostele nie sa b. drogie, można się zastanowić, czy nie zatrzymać się na dzień.
2010 -12 -05  21 :35 :09  -  Krzysz to f :  A l t e r n a t y w n a  t r a s a  L u g o  -  S a n t a  I r e n e
http: / /www. jacobeo.net/documentos/ f icheros_documentos/var iante_sobrado.pdf
2010-09-27 18:12:28  -  Adam:  UWAGA!  Podobno  na  ostatnich  100  km wędrówki  należy  zbierać  w
credencialu co najmniej DWIE pieczątki dziennie, jeśli chce się dostać Compostelę.
2010-08-22 00:06:27 - Magda: Bardzo sztywny hospitalero, który twierdzi, że nie lubi rozmawiać po
hiszpańsku.  Niestety  ja  po  galicyjsku  niekoniecznie:-)  W recepcji  wywiesił  kartkę  \"po  21.30  żadnych
pytań\":-) Dysponuję zdjęciem:-)
2009-09-07 23:18:51 - Romek: Albergue zamykają o 22.00!! balkon- suszarnia, miejsce do prania, 2
prysznice.
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Etap 10
Lugo - San Román da Retorta (19.8 km)

San Vicente do Burgo
Wys.: 500 m.n.p.m. | Do San Román da Retorta: 10 km | Do Santiago de Compostela: 90.7 km

2016-08-12 14:01:21 - lusia: bar czynny niestety dopiero od 8 ale wygląda klimatycznie:)
2014-06-30 12:42:36 - Ania: Tutaj źle podano odległości, bar jest dużo wcześniej. Na 90.7 jest tylko skręt
w prawo i pola.
2012-08-15 12:40:46 - M: Warto wstąpić na śniadanie - pyszny chleb i ser domowej roboty. Bar jest na
prawo od głównego szlaku - jest strzałka.
2010-09-27 17:59:08 - Adam: Sympatyczny bar dla pielgrzymów, do którego warto wstąpić na kakao i po
pieczątkę - tym bardziej, że do San Roman jest to bodajże jedyne miejsce, gdzie można w/w otrzymać.

San Román da Retorta  
Wys.: 575 m.n.p.m. | Do Mosteiro: 10.1 km | Do Santiago de Compostela: 80.7 km

Nowe (2008 r.) albergue, 700 m od baru; 12 miejsc, kuchnia.

2017-08-11 05:46:17 - MartiMoni: Rzeczywiscie przyjezdza sklepik i piekarna, ale w godzinach jak im
wyjdzie,  u  nas  14-18,  enpanada 4.5€,  bagietka  1.30€.  Bar  w czwartki  nieczynny,  automat  z  kawa i
slodyczami, mikrofalowka, uchnia i naczynia sa, 6€
2017-08-11 05:45:39 - MartiMoni: Rzeczywiscie przyjezdza sklepik i piekarna, ale w godzinach jak im
wyjdzie, u nas 14-18. Bar w czwartki nieczynny, automat z kawa i slodyczami, mikrofalowka, uchnia i
naczynia sa, 6€
2016-07-02  17:37:30  -  Krzysiek:  W San  Román  da  Retorta  raczej  prywatne  alebrgue.  10EUR  ze
śniadanie. Mozna tam też zjeść obiadokolację. Sąsiaduje z albergue municypalnym. Hospitaliero z albergue
municypalnego też przesiaduje w prywatnym, a nawet...pomaga tam w przygotowaniu posiłków. Polecam
także nocleg w As Seixas - najlepsze albergue municypalne w jakim byłem (w porównaniu z prywatnymi
imho też najlepsze). W okolicy nie ma sklepów - ale pojawia się mobilny sklepik (jak byłem to ok 16). Przy
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szlaku w As Seixas jest także bar/restauracja (nie byłem). Dwa pokoje: jeden na 7 osób, drugi znacznie
większy, zapełniane po kolei.  Obok schroniska automaty (kawa, napoje, kanapki,  sałatki,  batony),  jest
miejsce do prania ręcznego i automaty do prania (w kuchni), duży teren gdzie można na trawie rozłożyć
karimatę. Z As Seixas jest już blisko do Melide - więc można spokojnie dojść gdzieś dalej.
2016-01-09 23:10:17 - Ale: w Ponte Ferreira warunki dobre, ale hospitalero z goscinnoscia niewiele ma
wspolnego. dla niego to czysty biznes i zrobi wszystko, by zarobic dodatkowe pieniadze. nawet sprzeda
prasie dosc nieprzyjemne historie  pielgrzymow, ktorzy sie  u niego zatrzymali.  wiem z doswiadczenia.
pozniej na trasie, prawie do Melide nie ma prawie barow i sklepow, warto sie w cos zaopatrzyc znacznie
wczesniej (moze nawet w Lugo). wiele z miejsc tu opisanych bylo we wrzesniu zamkniete.
2015-12-27 23:43:01 - Ania: W As Seixas piękne, zadbane nowoczesne albergue które sąsiedzi czasami
zaopatrują w świeże jajka czy ser domowej roboty. Mnóstwo łóżek było wolnych, w nocy było jednak
chłodno bo okna nie były uszczelniane ale tak to polecam każdemu ;)
2015-11-09 21:09:07 - Marcin: w As Seixas są obecnie 2 albergue. W tym prywatnym jest bar. Następny
bar jest za Vilamor
2015-09-08 00:37:53 - Asia: A ja tez nie jestem tym albergo zachwycona ... Bylam w lipcu 2015 roku ,
oprocz jedzenia - konieczne z uwagi na brak sklepu - nie ma tam klimatu i nic nie zrobi gospodarz uwazam
... Zabija wszystko wyliczanie kwot co za ile ... Zreszta spalam w kuchni na podlodze ale to z uwagi na
chrapiacego nie do wytrzymania glosno Hiszpana ...
2015-08-22 13:45:59 - AniaZ: A ja bym przed Ponte Ferreira ostrzegała. Albergue rzeczywiście bardzo
ładna, ale hospitallero zainteresowany głównie portfekami pielfrzymów a nie ich potrzebami. Niby ceny
normalne (nocleg 11 euro, kolacja 9, śniadanie 3,8, pralka i suszarka 6), ale nawet za zwykłą wodę pitną
trzeba płacić. W pobliżu nie ma żadnego sklepu, więc właściciel może dyktować dowolne warunki i  to
wykorzystuje.
2015-07-15  11:50:53  -  Aneta:  Alberga  w  Ponte  Fereira  otwarta  07.2015.  Wspaniała  atmosfera  ,
możliwość zamówienia śniadania. Wspólna kolacja - paela z owocami morza- dodatkowo płatna. Cena za
albergue 11E.
2013-08-24 21:53:30  -  Covadonga:  Alberga w Ponte Ferreira była 15 sierpnia zamknięta z powodu
święta. musieliśmy iść dalej do As Seixas, ale było warto.
2012-11-08 19:40:32 - mim: Dach tego schroniska od wewnątrz wygląda makabrycznie. Drewno jest
mocno spróchniałe. Chwilę po tym, jak tam wszedłem przyszło jakiś dwóch kolesi w czerwonych kurtkach i
zaczęli ten dach oglądać, coś tam mierzyli i gadali chyba z 10 minut, potem poszli. Ogólnie jest ok, poza
dachem, który wygląda jak by miał się zawalić. 5euro.
2012-09-22 23:23:15 - ew: Polecam schronisko w Ponte Ferreira. Prywatne, nowe, położone w starym
wiejskim klimatycznym domu. Nocleg kosztuje 10 EUR. Właściciele przygotowują kolację dla gości (za 6 EUR
za os.). Jest pralka i możliwość skorzystania z internetu (za opłatą).
2012-08-21 14:55:56 - Kiks: W San Roman de Retorta obok małego starego schroniska powstaje nowe,
prywatne. W 2012 było w stanie budowy ale warunki noclegowe niezłe. Drogie- pokój 2-osobowy z łazienką
30 e. Łóżka na sali  tańsze ale nie pamiętam. Na zamówienie gospodarz jest w stanie dostarczyć dla
wygranych w Totka obiad z restauracji w Lugo- kolejne 30e. 700 metrów przed schroniskiem jest mały bar-
oferuje kanapki i napoje zimne /ciepłe.
2012-08-15 12:45:30 - M: Warto nadłożyć trochę drogi i dotrzeć do As Seixas. Świetne, nowe schronisko,
pięknie położone, z cudowną sadzawką do moczenia nóg. Po południu przyjeżdża sklep na kółkach, całkiem
nieźle zaopatrzony.
2012-04-04 22:04:54  -  Ola:  Albergue w Ponte Ferreira jest 10km za San Roman. To miejsce godne
polecenia: nowoczesne, czyste, prowadzone przez ludzi z pasją. Czynne również poza sezonem.
2011-11-10 11:39:05 - Joanna: z Lugo do San Roman droga mija bardzo szybko i bylismy tam na tyle
wczesnie ze nie zdecydowalismy się zostać. Tym bardziej, że słyszelismy ze w schronisku wiele żyjatek
dostaje się przez dach i wchodzi do spiworów, ale jak ktos lubi taki kontakt z przyrodą, to dlaczego nie:)
poza tym ładnie położone. Ja jednak polecam nadrobienie troche drogi i dojście do As Seixas, piekne nowe
schronisko,  naprawde  klimatyczne.  Przystronne  sale,  kuchnia  cała  oszklona,  duzo  przestrzeni  wokół
schroniska, mozna sie wybyczyc:) niestety w tej miejscowosci brak sklepu i restauracji. ok 17 przyjezdza
pani samochodem i sprzedaje produkty spozywcze i owoce/warzywa. Jesli nie boicie się nadłożyc troche
drogi to bardzo polecam, bo to jedno z najładniejszych, najurokliwszych, schronisk na szlaku. Cena 5 euro.
2011-10-06 13:31:11 - Jarek: Jest nowy alberque w Ponte Ferreira.Jest oddalony od San Roman około
7km.Jest to prawie połowa drogi między Lugo a Melide i nie trzeba nocować wtedy w San Roman.Wszystko
jest nowe.Przemili ludzie i dobre jedzenie.Kuchni brak.
2011-08-07 17:23:03 - Alicja: Trzeba się spieszyć do albergue, bo mało miejsc... Jednak hostalero w
porządku: można było rozbić namiot obok schroniska a także spać \"pod chmurką\", a przy tym bez opłat
korzystać ze schroniskowej infrastruktury. Zimna woda w prysznicach, za to ciepła... w kuchni.
2011-07-21 13:58:38 - Kinga: Alberge malutkie (12 miejsc), ale z garnkami, talerzami, sztućcami, kocami
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dodatkowymi. Mozna dobrze odpocząć po południu, bo cisza kompletna :)
2010-09-27 17:48:48 - Adam: Te \"nieprzewidziane atrakcje\" w szkole w Augas Santas to ZUPEŁNY BRAK
prądu i wody(!). Przynajmniej tak było w moim przypadku. Nie polecam, choć ten nocleg miał swój urok ;-) 3
km dalej jest nowiutkie albergue w As Seixas.
2010-08-22 00:07:34 - Magda: Przed schroniskiem jest ładna trawka. Polecam:-) Uwaga na przechodzące
krowy, niedaleko jest też fuente z pyszną wodą.
2010-04-08 15:58:04 - Emil: ALTERNATYWNY NOCLEG i SKRÓCENIE CZASU PODRÓŻY: W miejscowości
AUGAS SANTAS można przespać się w szkole (i napotkać tam różne atrakcje) i następnego dnia dojść do
ARZUA. Wtedy nie trzeba spać w MELIDE i można skrócić przejście trasy o jeden dzień. Spanie jest na
podłodze, ale jest woda, światło i zdarzają się nieprzewidziane atrakcje. W wiosce jest skelpik.
2009-09-07 23:22:08  - Romek: W barze sklep, w albergue 2 prysznice i jest Hospitaleros. 2 km od
albergue jest restauracja.
2009-08-15 12:36:22 - aga: istnieje możliwość zmiany trasy. my szliśmy z Lugo do Friol - htelik w centum
za 12 E os. i kierowanie się na Sobrado dos Moxes.
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Etap 11
San Román da Retorta - Melide (30.7 km)

Za San Román mamy dwie znakowane drogi: jedną wyznaczają kamienne słupki z muszlami,
druga  wiedzie  dawną  rzymską  drogą  i  jest  znakowana  żółtymi  strzałkami.  Oba  warianty
spotykają się w Mosteiro. Długość obu odcinków i różnice wysokości – porównywalne.

Mosteiro
Wys.: 510 m.n.p.m. | Do Melide: 20.6 km | Do Santiago de Compostela: 70.6 km

Most rzymski.

2016-08-12 14:14:41 - lusia: zdecydowanie As Seixas municypalny, otwarte od 13,6E piękne miejsce do
posiedzenia na fotelach przy "ognisku", 2 pokoje : 6 i 28 osobowe, jedno dla niepełnosprawnych gdzie warto
wysłać kogoś kto nie daje spać całej sali - tak udało mi się wpakować Kanadyjczyka, który był zmorą wielu
ludzi  -  on przezadowolony,  a  ludzie  jeszcze bardziej  :)  pralka,  suszarka,  duży ogród,  kuchnia  dobrze
wyposażona (brakuje niestety lodówki), piękny budynek z kamieni, czysto, najlepsze łazienki na całej trasie,
mało ludzi, większość została w Ponte Ferreira gdzie hospitalero nie pozwolił mi nawet wejść przeczekać
deszczu :( choć było ok. 12:30 on już miał z rezerwacji telefonicznych completo więc inni go nie interesowali
:(  a  szkoda bo polecano to miejsce!  W As Seixas przyjechał  sklep około 15,  a  około 16 piekarnia z
pieczywem i pyszną enpanadą. Automaty z napojami, słodyczami i  jakimiś kanapkami. Drugi Alberque
zamknięty w środy,tam też jest bar. Jest jeszcze agroturystyka za As Seixas.
2016-01-10 19:22:54 - Jola: Polecam nocleg w As Seixas, ciekawy budynek połączenie drewna ze szkłem
i kamieniem, bardzo czysto, 2 sale jedna duża, druga 6 osobowa. Cena 6 euro. Niedaleko jest bar gdzie
można dobrze zjeść ( polecam caldo galego, zupa) jest w barze wi-fi.
2014-07-01 11:01:49 - Ania : Koło Mosteiro w Ponte Ferreira schronisko jest za casa rural. Casa jest
niestety bardzo droga ale mówią to dopiero rano. I nie ma wanny w małym pokoju.
2011-10-24 21:50:09 - Gosia: Z Lugo do As Seixas jest 35 km, potem 30 km do Arzuy i ok. 37 km do
Santiago. W tej chwili o shronisku wie więcej osób, bo informacja o nim wisi w alberge w Lugo, ale mimo
wszystko nie ma tam tłoku.
2011-01-14 22:03:06 - Artur: W 2010 nocowałem w nowiuteńkim albergue w As Seixas (czyta się as
sejczas). Jest tak nowe, że nie było tam ani jednego cudzoziemca, za to Hiszpanów bez liku - zdaje się, że
schronisko to nie figurowało w 2010 w żadnym przewodniku poza hiszpańskimi. Bardzo czyste, nowoczesne,
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fantastyczne prysznice, mała kuchnia, cena 5 euro wliczając papierowe prześcieradło. O 18 przyjechał pod
albergue sklepik obwoźny z produktami spożywczymi. Z As Seixas można w jeden dzień dojść do Arzua i
następnego do Monte de Gozo, skracając czas przebywania na ruchliwym Camino Frances.
2010-04-08 15:59:15 - Emil: Jest sklep i możliwość noclegu w Augas Santas
2009-08-17 11:18:35 - marek: Od tego miejsca aż do Melide nie ma żadnego sklepu ani baru (tak było w
2008 roku) za to przechodzi się blisko elektrowni wiatrowych (słychać jak hałasują).

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

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

Informacja kulinarna: jesteśmy już w prawdziwej Galicji  i  warto tu spróbować regionalnej specjalności:
ośmiornicy (pulpo). Najlepiej udać się tu do Casa/Pulperia Ezequiel - tradycyjnej pulperii serwującej ostrą
ośmiornicę w winie na drewnianych talerzach z chlebem i białym winem Ribeiro. Podążając strzałkami do
miasta  znajdziemy  ją  po  lewej  stronie  zaraz  po  dotarciu  do  głównej  drogi,  przed  głównym placem.
Ośmiornice można znaleźć w wielu menu w Galicji.
2015-08-22 13:46:46 - AniaZ: W Meldie koniecznie idźcie do churrerii O Burato. Świetne churros i gorąca
czkolada.
2014-07-01 15:44:34 - Ania : Idzie się dużo szybciej niż myślałam, Melide to coś jak Kazimierz. Jest zaraz
za rynkiem cafeteria i można zjeść tłusto i tanio.
2013-10-13 09:59:27 - Bolesław: To prawda w Melide polecam najlepiej przyrządzania ośmiornice, no
może jeszcze konkurować z Melide O Cebreiro. Polecam w pulperii w okolicach rynku. Aktualnie najlepsza w
Ezequellu.
2013-10-05 11:58:41 - Michał: Obecnie municypalne zamknięte (ogłoszenia są w albergach co najmniej
od Gonzar). Nocleg zastępczy na sali gimnastycznej od godz. 15. Spałem w Pereiro przy wyjściu z miasta.
10EUR i to było pod względem jakości najlepsze alberge na moim Camino. Wi-Fi. Gniazdko dla każdego
łóżka. Dobrze wyposażona kuchnia. Przestronne dormitoria.
2013-06-11 23:52:28 - Weronika: W Pulperii Ezequiel porcja ośmiornicy 6,5e. Starcza na dwie osoby.
Uwaga!  Za  chleb  płaci  się  80centów  od  osoby  (a  jest  on  podawany  z  automatu),  a  wodę  podają
butelkowaną za 1euro.
2012-10-09 16:49:48  -  Paweł SJ :  bardzo duże schronisko municypalne. Kilka dormitoriów. 2 pralki,
suszarka, pusta kuchnia. Prysznice takie sobie - z pewnym brakiem prywatności, jak to w tym regionie.
blisko jest kościół, msza o 20.00 Dużo marketów i restauracji (można zjeść Pulpo). Żeby tu trafić: cały czas
szlakiem, dochodzi się do ronda, tam w prawo i pod górę. Dochodzi się do placyka z kościołem po prawej i
jakimś budynkiem państwowym na wprost. Trzeba iść wtedy uliczką na wprost (mijając placyk i kościół po
prawej stronie), potem prosto.
2012-10-04 22:07:03 - :): są minimum 3 albergue w Melide pierwsze prywatne gdy przechodzi się przez
centrum przy rondzie. Drugie prywatne znajduje się obok municypialnego (160 miejsc) pod sam koniec
miejscowoci (przed górką z cmentarzem). Na obydwa kieruje strzałka do prywatnego.
2012-06-24 13:05:30 - Ola:): Wpis poprzedni dotyczy Arzua!!! W Melide duże schronisko nowoczesne, w
kuchni brak wyposażenia, kościół obok był otwarty,ale nie było informacji kiedy będzie Msza św.
2012-06-24 13:03:20 - Ola:): Muncypialne schronisko przy szlaku niedaleko kościoła. 5 euro. Ilość miejsc
46!!!!. Piękny budynek, połączenie starych kamieni i nowoczesności, bardzo funkcjonalny, pralka i suszarka.
Duża jadalnia z kuchnią. Brak garnków w kuchni. obok dużo barów z menu peregrino (10euro). Msza święta
z błogosławieństwem dla pielgrzymów.
2011-11-10 11:42:23 - Joanna: wczesniej czytajac komentarze na forum nie za bardzo wiedziałam co
znaczy \"szok dla osob ceniacych kameralna atmosfere camino primitivo\", ale gdy tylko wchodzi sie na
wspolny szlak, czyli na camino frances zaczynasz rozumiec. Rezczywiscie po camino primitivi, które cechuje
spokoj, kameralna atmosfera, ludzi spotyka sie zazwyczaj tylko w schroniskach, na szlaku rzadko i tylko
przelotnie to camino frances przypomina bardziej morze ludzi, autostrade a nie szlak pielgrzymi. Ale moze
to specyfika sierpnia, bo wtedy tez jest wiecej ludzi.
2010-08-22 00:08:49 - Magda: Melide to szok dla osób ceniących sobie kameralną atmosferę camino
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primitivo. A ośmiornica w Ezequielu faktycznie smakowita.
2009-10-31 19:47:35  -  Kate Walker:  Albergue provisional w hali  rzeczywiście wygodne (3€), ale w
kuchni nie ma NIC, ani jednego garnka, kubka, sztućca, nic!
2009-09-07 23:26:00  -  Romek:  Jest  drugie  albergue  provisional  (tymczasowe)  w hali  za  3  euro  z
klimatyzacją, kuchnią i prysznicami, ok 35 miejsc, dobre warunki.
2008-09-04 07:11:52  -  dorota:  cena,  jak  w całej  Galicji  -  3  euro.  pokoje  są  różne,  nam trafił  się
4osobowy, z łazienką i wanną :)
2008-07-15 18:43:04 - Ania: W tym refugio zostałyśmy pogryzione w nocy przez jakies robaki...Wolę nie
wnikać co to było, ale ostrzegam...
2008-03-24 19:24:48 - Piotr: najnowsze wiesci o Pulperii! zdaniem okolicznych hospitaleros prym wiedzie
aktualnie La Garnacha znajdujaca sie zaraz po lewej przy wejsciu na glowna ulice miasta, porcja za 5€ w
sam raz na sprobowanie dla 2 osob. Do tego kolejna specjalnosc regionu wino Ribeiro. Polecam!
2006-09-14 15:21:34 - Ola:  Jeżeli będizecie spać w Melide to na rynku polecam Pulperie :) chyba warto
spróbowac specjalności Galicyjskiej - ośmiornic. Bardzo dobre a jedna porcja za 5 euro wystarcza spokojnie
na dwie osoby. chciałam jeszcze podzielić sie mym spostrzeżeniem na temat galicyjskich albergue...... jeżeli
na kartce którą dostaje się w ST Jean Pied De Port jest napisane że są w nich kuchnie, niekoniecznie znaczy
to że można w nich coś przygotować.... albo nie ma naczyć, albo elektryczny piecyk nie dzałał :/

W Melide  Camino  Primitivo  łączy  się  z  Camino  Frances.  Szczegółowy opis  znajduje  się  w
przewodniku po Camino Frances na www.caminodesantiago.pl.

http://www.caminodesantiago.pl/
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Lista miast

Miasto Odl.
(km)

Do celu
(km)

Oviedo  310.3      

Bolguina 6.8 303.5               

Escamplero 2.2 301.3             

Premoño 4.1 297.2               

Grado 12 285.2         

San Juan de
Villapañada 2.5 282.7               

Cornellana 11 271.7       

Salas 10 261.7        

Bodenaya 6.7 255               

La Espina 1.9 253.1           

Tineo 10.4 242.7       

Campiello 12 230.7             

Borres 3 227.7               

La Mortera 3 224.7               

Pola de Allande 7 217.7       

Peñaseita 3 214.7              

Montefurado 6.1 208.6                

Lago 3.4 205.2               

Berducedo 3 202.2            

La Mesa 4.4 197.8               

Grandas de Salime 15 182.8       

Careijeira 2.3 180.5               

Castro (Camino
Primitivo) 2.7 177.8              

El Acebo (Camino
Primitivo) 9.6 168.2               

A Fonsagrada 13 155.2      

Paradavella 12 143.2               



Camino de Santiago Camino Primitivo

www.caminodesantiago.pl Strona 35/38

A Lastra 4.3 138.9               

O Cádavo 7.6 131.3         

Castroverde 8.5 122.8          

Lugo 22.3 100.5      

San Vicente do Burgo 9.8 90.7               

San Román da Retorta 10 80.7              

Mosteiro 10.1 70.6               

Melide 20.6 50           
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