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RUTA VADINIENSE 

Rozpoczynając swoją przygodę z Camino de Santiago w 2007r. miałem niewiele pojęcia o tej formie 
pielgrzymowania - również turystyki, o szlakach prowadzących do Grobu Apostoła, o trudnościach i wspaniałych 
niespodziankach, które na mnie czekały na szlaku Camino Frances. Z duszą na ramieniu leciałem do Hiszpanii, którą 
już dość dobrze znałem, przemierzając ją samochodem od ponad 10-ciu lat podążając do kolejnego miejsca letniego 
wypoczynku. Wydawało się, że fizycznie byłem przygotowany dobrze ale przejść piechotą ponad 700km wydawało 
się niewykonalne. Fascynowały mnie zawsze krajobrazy i wspaniałe zabytki, tylko trochę poznałem Hiszpanów, 
prawie nie znałem języka hiszpańskiego i nigdy nie dotarłem do Santiago de Compostela, choć zdjęcia omszałej 
katedry ciągle mnie intrygowały. I oto jestem w Ronsesvalles, z credencialem i muszlą Jakuba i ruszam na szlak. Jak 
daleko dojdę? Doszedłem do Santiago we wspaniałej formie, bogaty w fantastyczne doznania w drodze, wśród 
wspaniałych przyjaciół poznanych na szlaku. Z niewypowiedzianą radością wkraczałem na Plaza Obradoiro i już 
wiedziałem, że wrócę tam tak szybko jak to będzie możliwe ale nie przypuszczałem, że będę tam wracał każdego 
roku. Gdy piszę ten tekst mam już wykupione bilety na samolot do Madrytu na wrzesień 2013r. Podczas camino 
nasłuchałem się o innych szlakach prowadzących do Santiago i po powrocie do domu zacząłem szukać informacji w 
Internecie. Tak narodziła się idea pisania przewodników, po pierwsze dla siebie na kolejne camino, a kiedy już był 
gotowy to dlaczego nie udostępnić go innym? Szperając w Internecie, nadstawiając ucha w czasie pogaduszek 
pielgrzymów w schroniskach, zorientowałem się, że oprócz tych podstawowych i szeroko znanych tras istnieje wiele, 
historycznie udokumentowanych ale mało znanych tras prowadzących przez urokliwe tereny Hiszpanii i nie tylko, 
gdzie pielgrzym jest wyczekiwany, schroniska stoją puste. Takimi są między innymi Camino Lebaniego i Ruta de 
Vadiniense, które łączą Camino del Norte z Camino Frances i przeprowadzają pielgrzyma przez wspaniałe pasmo 
górskie Picos de Europa. Idąc szlakiem Norte widzimy je na południu przez kilka etapów po ziemi Kantabrii i Asturii 
spowite często mgłą szczyty tych gór, z kolei na Camino Frances majaczą hen daleko na północy. Opisywana trasa 
pozwoli Ci przejść przez Park Narodowy Picos de Europa i zobaczyć z bliska te szczyty, przejść wspaniałymi 
wąwozami, górskimi dolinami i odwiedzić kilka wspaniałych klasztorów pamiętających okres wczesnego 
średniowiecza. Najważniejszy z nich to Santo Toribio, w którym przechowywany jest największy fragment Świętego 
Krzyża Jezusa Chrystusa, miejsce szczególnego kultu w Hiszpanii. 
Skąd nazwa tego camino. Odnosi się ona do ludów żyjących na terenie dzisiejszej Kantabrii i wschodniej części 
Asturii, które zostały w końcu podbite przez Rzymian. Szczególną pozostałością, po ich kulturze są liczne kamienie 
nagrobne znajdowane na tym terenie do dziś z charakterystycznymi dla tego ludu znakami, napisami. Stowarzyszenie 
Przyjaciół Camino de Santiago z siedzibą w Cistierna jako swój symbol przyjęło znak stylizowany, w górnej jego części 
na rysunkach ludu vadiniense. W dolnej części napis „RUTA VADINIENSE PICOS DE EUROPA” oraz muszla 
symbolizująca Camino de Santiago oraz krzyż symbol Camino Santo Toribio”. Stowarzyszenie na swojej stronie: 
www.rutavadiniense.com/  opublikowało przewodnik (od maja 2013r. są kłopoty z dostępem do tej strony),  na 

podstawie którego napisałem poniższy tekst wzbogacony informacjami z innych stron, a 
także na podstawie zdjęć Google wykorzystując Street view. Z tej strony pochodzą również 
mapki poszczególnych etapów. Bardziej szczegółowe mapy trasy znajdziesz na stronie: 
http://maps.peterrobins.co.uk/e/vadiniense.html. Poniżej tekst stanowiący wstęp do 
hiszpańskiego przewodnika, w którego tłumaczeniu pomogła mi Marta, za co Jej jeszcze raz 
serdecznie dziękuję. 
„Ten tekst daje możliwość poznania jednej z pradawnych dróg św. Jakuba, która prowadziła i 
wciąż prowadzi pielgrzymów przez północną część Hiszpanii do Santiago De Compostela. Nie 

istnieje zbyt dużo dokumentów, które mówią o tej drodze, ale są dowody, że była w przeszłości używana. Wiemy to 
dzięki ustnie przekazywanej tradycji, udokumentowanym fantastycznym wspomnieniom i przede wszystkim 
pielgrzymom, którzy nadal wędrują tą drogą. 
Nazwa VADINIENSE to historyczne odwołanie i wspomnienie ludzi vadinienses, z czasów przedrzymskich, w 
szczególności I - V naszej ery, którzy zamieszkiwali tamte rejony, a PICOS DE EUROPA odnosi się do geograficznego 
położenia i krajobrazu obszaru gdzie mieszkali. 
Ten tekst nie jest przewodnikiem, który poprowadzi Cię krok po kroku z najdrobniejszymi szczegółami, żebyś się 
nigdzie nie zgubił, jak robią to inne przewodniki po tradycyjnych drogach prowadzących przez bardziej płaskie tereny. 

http://www.rutavadiniense.com/
http://maps.peterrobins.co.uk/e/vadiniense.html
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Właściwie każdy pielgrzym przechodzi swoje camino w totalnej wolności. Od momentu kiedy wychodzi z domu aż do 
Santiago de Compostela, czy też jeszcze dalej, na skraj ziemi - Finisterre, sam decyduje jakie miejsca go interesują, czy 
może odwiedzi klasztory czy sanktuaria, ze względu na znajdujące się tam relikwie świętych. 
Tekst jest podzielony na dwie różne części: jedną, która wytycza drogę, miejsca i kierunek wędrówki i drugą, która 
wyjaśnia treść, znaczenie i powody pielgrzymowania. 
Wędrowanie, patrzenie i myślenie tworzą razem sedno doświadczenia, które w terminologii religijnej nazywamy 
pielgrzymowaniem. Ale droga jest bardziej wewnątrz nas niż na zewnątrz, bo pielgrzymka jest czymś osobistym, 
wewnętrznym przeżyciem. Wielu pielgrzymów wędruje, ale kompletnie nie wie dlaczego. Istotą drogi św. Jakuba jest 
jej finał: dotarcie do grobu Apostoła w Santiago de Compostela.   
Równie ważna jest sama wędrówka, gdyż symbolizuje drogę życia. Zewnętrzna droga z jej wszystkimi trudnościami, 
gdzie w każdej chwili możemy się zgubić, gdzie powinniśmy ciągle szukać i znajdować, odzwierciedla tą wewnętrzną. 
To nie my przechodzimy drogę, ale droga przechodzi przez nas i kształtując i zmieniając nas, czyni takimi jakimi 
naprawdę jesteśmy. Pielgrzym ma pełną wolność, to on wybiera, znajduje, improwizuje i czerpie radość z drogi św. 
Jakuba, tak samo powinien postępować na drodze swojego życia. 
Pielgrzymie, wędruj przez życie, życzymy Ci odnalezienia ścieżki, po której inni już przeszli.” 
Oznakowanie trasy jest tradycyjne, czyli żółta strzałka i muszla na niebieskim tle umieszczone na drewnianych 

słupkach w punktach istotnych dla trasy. Przyjęto takie rozwiązanie ponieważ trasa prowadzi przez Park Narodowy 

Picos de Europa. Aby uczcić rok Xacobeo 2010 przy szosie N-621, którą przebiega część trasy umieszczono specjalne 

tablice dla kierowców i pielgrzymów znane również z innych szlaków (na niebieskim tle żółta strzałka i muszla i 

informacją na żółtym tle, że na tym odcinku drogi szlak pokrywa się z szosą to dla kierowców, a tablica z postacią 

pielgrzyma informacja dla pielgrzymów. Tu: http://rutavadiniense.webcindario.com/ znajdziesz również informacje o 

szlaku. 

  
Powyżej słupek z oznakowaniem szlaku i kamień nagrobny ludu Vadiniense. 

Oznakowanie prowadzi z północy na południe. Idąc z Mansilla de las Mullas będziesz iść „pod prąd” czyli strzałki będą 

pokazywały drogę na południe. Wygodniej więc jest iść od trasy Camino del Norte odbijająć w Estrada na Camino 

Lebaniego i dalej Ruta Vadiniense. 

Legenda symboli: 

  Albergue (schronisko)     Albergue juvenil (schronisko młodzieżowe) 

  Hotel, hostal, pension    Camping, pole namiotowe 

  Restauracja, bar (nie zawsze dostaniemy coś gorącego do jedzenia) 

  Sklep      Turismo – informacja turystyczna 

@  Internet     Bank, bankomat 

  Apteka      Punkt medyczny, przychodnia 

  Stacja kolejowa, przystanek   Dworzec, przystanek autobusowy 

  Port lotniczy  

http://rutavadiniense.webcindario.com/
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Etap 1 Potes - Espinante/ Fuente De 21km/24km 

Szlak zaczyna się w Potes i już na wstępie masz możliwość wyboru 2 tras. Ta tradycyjna prowadzi z Potes szosą CA-
185 do Fuente De i na skrzyżowaniu odbijamy w lewo (po lewo charakterystyczny pomnik pielgrzyma z krzyżem i 
muszlą na piersi symbol połączenia pielgrzymki do Santo Toribo i Santiago) w kierunku klasztoru, mijamy 
miejscowość Mieses gdzie mieścił się szpital San Lazaro – typowa instytucja niosąca pomoc chorym pielgrzymom. Tu 
też mieścił się klasztor San Esteben de Mesaina. Stok góry Viorna był centrum pustelnictwa i jak głosi legenda, Santo 
Toribio z jego szczytu rzucił swoim kosturem i tam gdzie upadł kostur wzniósł klasztor Santo Toribio. Stąd więc 
szybko dochodzimy do klasztoru Santo Toribio de Liébana ufundowanego w VIII w. i gdzie od IX w. przechowywana 

jest jedna z 
najważniejszych 

relikwii – fragment 
Świętego Krzyża, na 
którym został 
ukrzyżowany Jesus, 
przywieziony z 
Jerozolimy przez 
biskupa Astorgi 
Toribio. Klasztor jest 
jednym z czterech 
światowych centrów 

pielgrzymkowych 
świata 

chrześcijańskiego 
posiadająca „Rok 
Święty” i przyciąga 
liczne rzesze 
pielgrzymów, również 
tych zdążających do 
Santiago de 
Compostela. Część z 
nich wraca na szlak 
Camino del Norte, a 
część podąża dalej  
szlakiem Ruta 
Vadiniense do Mansilla 
de Mullas skąd dalej 
szlakiem Camino 
Frances dociera do 
Santiago. Santo 
Toribio można opuścić 

szosą lub ścieżką podążając w obu przypadkach doliną rzeki Deva nazywaną Valle Camaleño, po drodze do Funte De, 
gdzie znajduje się stacja kolejki linowej, można zwiedzić kilka historycznych klasztorów z IX i X wieku, o których 
wspomina 20 dokumentów historycznych. Niektóre już zniknęły, inne przekształcono w kościoły, część 
przebudowano w późniejszych wiekach. Wszystkie zawierają drogocenne dzieła sztuki gromadzone przez okres ich 
istnienia. Klasztory te przez wieki dawały schronienie i udzielały gościny pielgrzymom. 
Na lewo od parkingu dla samochodów prowadzi ścieżka, którą wytyczony jest szlak Ruta Vadiniense oraz szlak 
turystyczny PR-S7. Prowadzi ona przez piękne lasy, często to pod górę to w dół z Baró do Bodia. Jeśli wybierzesz szlak 
szosą to wracasz przez Mieses do szosy CA-185 ( po prawej stronie szosy dla pieszych wydzielony wąski chodnik). Tu 
skręt w lewo do Turieno, miejscowość, która dała nazwę San Martin de Turieno, zmienioną później na Santo Toribio. 
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Tu urodził się Francisco Otero Cossio darczyńca barokowej kaplicy Santo Toribio, w której znajdują się relikwie. 
Można zobaczyć wspaniały herb Linares. Sama miejscowość jest na prawo od szosy. Przed Turieno, w prawo 
prowadzi szosa CA-886 do Argüebanes (3km), pięknego miejsca u podnóża Picos de Europa. W pobliżu znajduje się 
klasztor San Justo. W tym rejonie były kiedyś klasztory San Adrian i Santa Natalia wymieniane w dokumentach z IX w, 
prawdopodobnie na ich miejscu mieści się dziś kościół parafialny. Za Turieno na lewo od szosy w Congarna w 921r 
był klasztor San Julian, obecnie została kaplica pod tym wezwaniem, w stylu mozarabskim z X w., który dawał 
schronienie pielgrzymom. Święty Julian Szpitalnik (Pielgrzym) był uważany za opiekuna pielgrzymów do Santiago. Na 
łuku wejściowym znajduje się figura z tarczą Świętego Toribio z krzyżem, pastorałem i arką zawierającą relikwia. 
Następną miejscowością jest Baró, gdzie był klasztor Santa Maria wspominany w dokumencie z 831r. Obecnie w tym 
miejscu kościół parafialny. Jeśli idziemy ścieżką to wchodząc do Baro przechodzi się obok kaplicy San Acisclo i Santa 
Vitoria, pozostałość po średniowiecznej nekropoli i tu łączą się oba warianty. W pobliżu Baró w San Pelayo można 
zobaczyć romańską kaplicę na planie prostokąta  z kolebkowym sklepieniem. Ciekawostką dla tego regionu jest 
ukrzyżowany Chrystus z XIII w. wykonany z emaliowanej miedzi przechowywany w prywatnych domach. Z San Pelayo 
1,5km w prawo wieś Lon, gdzie w X w. istniał klasztor Santa Eulalia. W San Pelayo jest albergue miejskie (po lewej 
stronie szosy prowadzącej do Lon, piętrowy budynek z kamienia, dawna szkoła, wchodząc do San Pelayo) podległe 
Ayuntamiento w Camaleño. Z Lon ścieżką lub szosą z Baró dochodzi się do Camaleño małego miasteczka stolicy 
gminy. W XIV w. była posiadłością klasztoru Santa Maria de Piasca. Obecnie mała kaplica San Idelfonso. Z Camaleño 
można pójść szlakiem PR-S7 (asfaltowa szosa, na zakręcie za samotnym budynkiem gospodarczym odbija w prawo po 
górę polna droga (brak oznakowania), która prowadzi do Brez i stamtąd szosą do Tanario, to skraca drogę) do 
Tanario, gdzie zostały ukryte relikwie San Facundo i San Primitivo z Shagun w obawie przed Maurami. Obecnie 
kościół pod wezwaniem Santa Maria de Moral zbudowany na fundamentach mozarabskich z X w. Niektóre elementy 
kościoła zostały przeniesione z dawnego klasztoru San Facundo, którego pozostałości można zobaczyć kierując się ze 
wsi w kierunku północno-zachodnim aż do Collado de Cámara. Oryginalna konstrukcja zachowana jest jedynie w 
kaplicy. Stąd warto się też wybrać do wsi Brez leżącej u podnóża masywu Picos de Europa, gdzie znajduje się ciekawy 
kościół parafialny. Z Tanario trzeba jednak wrócić tą samą szosą i być może kilkaset metrów za wsią, polna droga, 
która odbija w prawo prowadzi do Redo i Mongroviejo (lepiej zapytać w Tanario)?  
Kontynuując szlak czy to ścieżką PR-7 (po lewej stronie rzeki), czy szosą idzie się do Puebla Los Llanos. Po drodze w 
Bárcena znajduje się kaplica San Roque oraz stare szlacheckie domy z tarczami herbowymi. Wg legendy w tej dolinie 
ukryły się pokonane przez Pelayo zastępy wrogich wojsk pogrzebane tam wskutek zawalenia się góry Subiedes. To 
zwycięstwo dało początek królestwu Asturii. Pelayo koronował się na króla w Valdeón, co jest uwiecznione jest na 
obrazie w kaplicy Virgen de Corona nad rzeką Cares. 1km w prawo od Los Llanos szosa CA-887 prowadzi do 
najpiękniejszej i malowniczej wioski w dolinie Lebaniego, Mongroviejo. W miejscowym kościółku rzeźba Matki 
Boskiej Bolesnej z XV w. Wioska wpisana jest do rejestru zabytków od 1985r. Jest tu również bar. Okolica jest 
niezwykle malownicza. Aby nie wracać tą samą drogą do Los LLanes, można pójść lokalną szosą przez Sebrango 
(przed wejściem do wioski drogowskaz wskazuje w lewo „SEBRANGO”), Vallejo, LLaves do szosy CA-185 (ok. 4,1km) 
tuż przed Areños. Z Los LLanes szlak prowadzi ścieżką przez Besoy, Treviño (wspaniały budynek z czterema herbami 
hrabiego Cortiny i tu wg legendy miał się urodzić pierwszy król Asturii Pelayo i król Favila rozszarpany przez 
niedźwiedzie w górach La Calavera) i dociera do Areños. Stąd już blisko do Cosgaya, gdzie w 796r został założony 
klasztor Santa María de Silva, z którego niewiele pozostało. Ścieżka prowadzi przez rzekę Cubo prowadzi pod górę aż 
do przełęczy San Glorio (około 10km do szosy N-621). W pobliżu Cosgaya w sierra Vileña był w 796r. założony 
klasztor San Salvador i San Juan de Villena, najważniejszy w IX w. Dalej szlak prowadzi szosą wzdłuż doliny rzeki Deva 
i dochodzi do Las Ilces. To właśnie tu niedźwiedzie rozszarpały króla Flavio. Kolejna miejscowość na szlaku to 
Espinama, gdzie można zakończyć etap. Znajdują się tu ruiny klasztoru San Naranco. Espinama jest miejscowością 
turystyczną stanowiącą punkt wyjścia turystów wyruszających w wysokie partie gór Picos de Europa. Jest więc wiele 
hoteli i hostali. W pobliżu znajduje się wieś Pido, która istniała już w 1158r, o czym świadczą dokumenty. Tu 
odbywały się słynne spory o byki między wsiami tej gminy. Stąd szlak turystyczny PR-15 prowadzi do przełęczy 
Pandetrave pomijają Fuente De (patrz szczegółowa maka). Z Espinama do Fuente De to już niecałe 4km. Leży ona na 
wysokości 1476m n.p.m. Kolejka linowa na Mirador 1847m n.p.m. pozwala na podziwianie wspaniałych widoków, a 
także ułatwia dostęp do doliny Aliva w sercu Picos de Europa.  Miejscowość otaczają wysokie skały niczym mur 
obronny. W Fuente De funkcjonuje albergue turystyczne, hotel i kemping. 
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Potes    1523 mieszk.  do Mieses   1,8km 
Nocleg:  Albergue “Brisas del Deva“ (C/ Eduardo García de Enteria, 4) (942 738 119 José Carlos) - 40 miejsc; 
Albergue Municipal "S.Raimundo" (dawny klasztor) 62 miejsc; 
Albergue "Plaza Mayor" (Plaza Mayor Potes obok Torre del Infantado) (942 738 126) – klucz w Centro de Estudios 
Lebaniego, blisko kościoła S. Vicente. - 45 miejsc – otwarte  17.00 – 20.00, 5 euro.  
Leży na równinie w dolinie zbiegu rzek Deva i Quiviesa. Ważne  w centrum okręgu Liebana. Starówka mocno 
ucierpiała w wielkim pożarze podczas Wojny Domowej i została odnowiona. Wyróżnia się wieża  Torre el Infando (tu 
armia francuska podpisała kapitulację z partyzantami z Lebana), kościół pod wezwaniem San Vicente Martir (obecnie 
mieści się informacja turystyczna) pochodzący z późnego gotyku i kilka domów szlacheckich. W Centro de Estudios 
Levaniego biuro pielgrzyma oraz wystawa starodruków z okresu średniowiecza znanych jako Beatos. 
W poniedziałki tradycyjny targ. 14 września 4-o dniowa fiesta Santisima Cruz z odpustem, pielgrzymkami i sztucznymi 
ogniami. W końcu drugiego tygodnia listopada święto Orujo (wódka z wytłoczyn winogron). Na licznych straganach 
można nabyć doskonałe produkty tego regionu (sery, orzechy w miodzie, pasztet Lebana i orujo). 

Mieses         do Santo Toribio   1,2km  

Santo Toribio       do Turieno   1km 
Monasterio de Santo Toribio de Liébana 
Nocleg: Albergue "Monasterio de Sto Toribio" (Ctra. Nueva s/n) (942 730 550) u Franciszkanów (Jesus) - 38 miejsc, 5 
euro. 
Klasztor został założony w epoce wizygockiej przez biskupa Palencji Toribio, który wsławił się ewangelizacją ludów 
zamieszkujących Góry Kantabryjskie. W okresie najazdów mauretańskich był miejscem, w którym przechowywano 
wiele relikwii z południa Hiszpanii. Wśród nich wyróżnia się Lignum Crucis i szczątki biskupa Astorgi Toribio, który żył 
w V w. To on przywiózł tę relikwię z Jerozolimy. W tamtym okresie Liebana, dzięki swojemu położeniu, była jednym z 
niewielu szańców chrześcijańskich na całym Półwyspie Iberyjskim. Stała się ośrodkiem Rekonkwisty. Do XII w. 
klasztor był pod wezwaniem San Martín de Turieno (z Tours). Życie klasztoru zostało przerwane w 1837r. w wyniku 
konfiskaty dóbr kościelnych przeprowadzonych przez Mendizabala, co doprowadziło do upadku klasztoru. W 1961r. 
odnowieniem klasztoru zajęli się Franciszkanie, którzy przebywają tam do dziś. Zwiedzanie codziennie o: 1000-1300 i 
1600-1900. W każdej pełnej godzinie i w każdej połowie jest udzielane błogosławieństwo „Lignum Crucis”. W czasie 
liturgii nie można zwiedzać. 
Kościół pochodzi z XIII w. W stylu gotyckim z zachowanymi pozostałościami romańskimi. Nic nie pozostało z 
pierwotnej budowli w stylu preromańskim. Trzy nawy o jednakowej wysokości, u szczytu trzy wielokątne absydy. 
Sklepienia krzyżowe, zdobione tylko kapitele głowami ludzkimi oraz zwierzęcymi: wołu i niedźwiedzia. Według 
legendy to włąśnie te zwierzęta pomogły biskupowi Toribio zbudować pierwszy kościół klasztorny. W centralnej 
absydzie obraz  Nuestra Señora de los Ángeles  (Matki Boskiej od Aniołów) z XVI w, w absydzie Ewangelii znajduje się 
sarkofag z figurą Santo Toribio biskupa Astorgi. W barokowej kaplicy z 1705r. pięknie ozdobionej w przeszklonej 
wielokątnej gablocie znajduje się Lignum Crucis oprawiony w pozłacane srebno. 
Wokół klasztoru w promieniu 500m zespół kaplic i miejsc odosobnienia przeznaczonych dla  mnichów na modlitwę i 
samotność (Cueva Santa, kaplica San Miguel i ruiny kaplicy Santa Catalina)  
Błogosławiony Liébana był zakonnikiem, który żył w VIII w. w klasztorze Santo Toribio i był jego opatem. Był twórcą 
pierwszej szkoły rysunku i dekoracji manuskryptów (miniado). Poświęcił swoje życie studiom nad Pismem Świętym, 
pisaniem i ilustrowaniem komentarzy do Apokalipsy, Apologetyce i mozarabskim hymnem liturgicznym ku czci 
Apostoła Santiago nazywanym Dei Verbum, w którym wychwalane są czyny Apostoła i nawołuje się do uczynienia go 
patronem Hiszpanii. Najważniejszą pracą są Komentarze do Apokalipsy św. Jana, które w 12 kodeksach tłumaczą 
nadejście Apokalipsy Św. Jana. Zwalczał doktrynę adopcjonizmu w Hiszpanii. Bronił myśli, że Apostoł Santiago 
nauczał w Hiszpanii. Był znany na dworze Karola Wielkiego. Uroczystości ku jego czci odbywają się co roku 19 lutego. 

Turieno          do Congarna  2 km 
Congarna          do Baró   3km 

Baró/San Pelayo        do Camaleño  1 km 
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Camaleño        do Mogrovejo  4 km 

Mogrovejo           do Los Llanos  1 km 

Los Llanos           do Cosgaya  4,2km 

Cosgaya          do Las Ilces  4 km 
Las Ilces          do Espinama  2,1km 

Espinama          do Pido   1 km 

Pido           do Fuente Dé  3 km 

Fuente Dé          do Portilla de Reina 21/25km 

Drugi wariant pierwszego odcinka szlaku jest polecany dla rowerzystów i pielgrzymów zmotoryzowanych. Prowadzi z 
Potes szosą N-621, która biegnie przez Valmeo, Bores, Vada, Puerto de San Glorio, Llanaves de la Reina do Portilla de 
la Reina i liczy ok. 36,5km. Na ogół idzie się widowiskową szosą pnącą się serpentynami wzdłuż doliny pomiędzy 
szczytami Cariscao a Pena Pinota, oba powyżej 2200m n.p.m. Szlak nie prowadzi przez Santo Toribio!  

Trzeci wariant to iść przez Santo Toribio tak jak w wariancie pierwszym aż do Cosgaya. W tym miejscu skręcić w lewo 
do wsi i kierować się na Puerto Santo Glorio, do pokonania ok. 1000m różnicy poziomu na odcinku 10,2km. Na 
przełęczy skręcić w prawo na N-621 i iść dalej wg wariantu drugiego. Trasa jest krótsza o ok. 3km od wariantu 
drugiego. W Cosgaya lepiej dokładnie wypytać o drogę. Wariant drugi i trzeci kończą się w Portilla de la Reina tak jak 
etap 2 w wariancie pierwszym! 

Potes        do Valmeo  3 km 
Valmeo           do Vega de Liébana 4,8km 

Vega de Liébana         do  Vada  2,3km 

Vada           do Bores  1 km 

Bores           do  Enterrías  1,2km 

Enterrías          do  Vejo   2 km 
Vejo           do Puerto Santo Gloria 9,3km 

Puerto Santo Gloria        do Llanaves de la Reina  8,8km 

Llanaves de la Reina        do Portilla de la Reina  5,2km 

Portilla de la Reina     do  Barniedo de la Reina   8km 
Albergue de Portilla - C/ Crta. Santander, 1 - 24913 Portilla de la Reina - (+34) 649219108 - 
alberguedeportilla@hotmail.com; albergue turystyczne, nocleg 20euro, śniadanie 3e, a obiad/kolacja 10e. 
  

mailto:alberguedeportilla@hotmail.com
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Etap  2   Espinama/Fuente De  - Portilla de la Reina 25/21km 

Od stacji kolei linowej zaczyna się dość szeroka ścieżka (również jest to szlak turystyczny PR-S15) prowadząca w 
kierunku południowym dość łagodnie pod górę, przez las, w którym można spotkać żyjące tam zwierzęta szczególnie 
w pierwszej części szlaku, z widokiem na Coriscao z jednej i na Remoña z drugiej. Na pierwszym skrzyżowaniu ( po ok. 
2,5km) masz wybór: prosto lub w prawo ścieżką Senda de Remoña. Pierwsza prowadzi ścieżką rowerową, jest 
krótsza i piękniejsza niż druga.  Obie prowadzą równolegle na górę Valjierro i tam się łączą. W pierwszym wariancie 
należy iść w lewo w kierunku wapiennych skał, mijając wodopój wchodzi się do wąwozu, za którym należy opuścić 
szeroką drogę i skręcić w prawo na ścieżkę dla bydła, która prowadzi na górę Somo gdzie jest źródło strumienia 

Somo, którego wody docierają do 
Fuente De. Trzeba przejść przez 
ogrodzenie i skierować się ścieżką 
biegnącą w prawo przez łąki, 
przekroczyć strumień i dotrzeć do 
Senda de Remoña. Ten odcinek jest 
bardzo atrakcyjny widokowo, prowadzi 
jakby balkonem, z którego roztaczają 
się wspaniałe widoki na góry Picos de 
Europa. Za każdym zakrętem nowy 
oszałamiający widok, że zapiera dech w 
piersiach. Jeśli zdecydujesz się iść 
wariantem drugim, szlak prowadzi 
pochyłą rampą aż do źródła Jaya, a 
dalej należy uważać by nie skręcić w 
prawo na ścieżkę prowadzącą na szczyt 
Valdeón. Należy pamiętać, szlak 
prowadzi przez park narodowy, w 
którym między innymi żyją 
niedźwiedzie i wiele innych rzadkich już 
gatunków flory! Po 11,5km szlak 
dociera do górskiej szosy LE-2703 na 
przełęczy Pandetrave 1562m n.p.m. i 
tu szlak skręca w lewo na tę właśnie 
szosę. Informuje o tym tablica po 
przeciwnej stronie szosy. Wkrótce po 
prawej stronie szosy na łące jest 
miejsce na odpoczynek, stoły z ławkami 
ale bez żadnego cienia. Szosa prowadzi 
cały czas serpentynami łagodnie w dół 
piękną, szeroką doliną między 
szczytami gór. Na prawo od szosy 
szemrze strumyk Mostajal, który 

zmienia się w coraz szerszy z każdym kilometrem drogi bowiem łączy się tu wiele strumieni górskich zmieniając się w 
rzekę Yuso. Trasa bardzo malownicza. Po 10km, szosą lub ścieżką obok, szlak dociera do Portilla de Reina. Szosa 
prowadzi odkrytą doliną, a więc w przypadku słonecznych dni może być latem gorąco. Na całym odcinku nie ma 
żadnych zabudowań, a więc należy posiadać odpowiedni zapas wody i jedzenia na całą drogę! Tu: 
http://kikolake.blogspot.com/2011/06/fuente-de-portilla-de-la-reina-ruta_4772.html znajdziesz mapki, opis po 
hiszpańsku i zdjęcia z tego etapu! 
 

 

http://kikolake.blogspot.com/2011/06/fuente-de-portilla-de-la-reina-ruta_4772.html
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Fuente Dé        do Portilla de Reina 21/25km 

Portilla de Reina      do  Barniedo de la Reina 8km            

Albergue de Portilla - C/ Crta. Santander, 1 - 24913 Portilla de la Reina - (+34) 649219108 - 
alberguedeportilla@hotmail.com; albergue turystyczne, nocleg 20euro, śniadanie 3e, a obiad/kolacja 10e. 
To Pueblo ze starymi domami i kościół św. Tomasza, w którym zachowało się kilka obrazów z okresu baroku. 
Ciekawostką jest kapliczka La Virgen Peregrina, aktualny obraz zastąpił romański oryginał, który znajduje się w 
Muzeum Diecezjalnym w León. Przedstawia on nabożeństwo pielgrzymów po przejściu Gór Kantabryjskich do 
prowincji León. Co roku w lipcu, chłopcy ozdabiają ją zielonymi gałązkami, a przed wejściem ustawiają tabliczki z 
drzewa dębowego z religijnymi tekstami pochodzącymi z XVIII w. odnoszącymi się do Drogi Krzyżowej. Dokumenty z 
tekstami są przechowywane w Ayuntamiento w drewnianym kufrze o długości 1m. Kufer zamykany jest przez kowala 
na 3 klucze, które trzeba przekręcać jednocześnie! Tu krzyżują się drogi N-621 z LE-2703, a także zbiega się kilka 
górskich rzek i dalej płynie już rzeka Yuso, która towarzyszy szlakowi na kolejnym etapie. Przy wyjściu z Puebla na 
skrzyżowaniu N-621 z LE-2703 jest odnowiona kaplica Santa Cruz.  
Na mapie poniżej zaznaczone są warianty trasy. PR-15, PR-16, PR-25 to szlaki turystyczne, które częściowo pokrywają 
się z szlakiem camino. Jak widać to rozgałęzienia są dwa. Mapka ze strony 
http://maps.peterrobins.co.uk/e/vadiniense.html. 

  

mailto:alberguedeportilla@hotmail.com
http://maps.peterrobins.co.uk/e/vadiniense.html
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Etap  3 Portilla de Reina - Riaño 22km 

Szlak wychodzi z Portilla szosą LE-2703, by wkrótce na skrzyżowaniu z N-621 skręcić w prawo na tę szosę. Prowadzi 
dalej bądź szosą bądź ścieżką obok szosy, cały czas w dół aż do Barniendo de Reina. Tu prawie naprzeciw baru Niedo 
skręca w lewo na most przez rzekę, za mostem w prawo prowadzi między zabudowaniami wsi i dalej lokalną drogą 
przez piękną dolinę de Lechada (mleczną) między górami, niedaleko centrum sportów zimowych San Glorio, po 
prawej stronie płynie rzeka Yuso. W Barniendo (przy szosie bar Niedo) do niedawna istniały domy nazywane pallozas 
(okrągłe podobne do tych w O’Cebreiro), kryte żytnią słomą lub dachówką, niekonserwowane popadły w ruinę. 
Kościół San Vincente de Mártir, odnowiony ale pozbawiony cennych retabulum i obrazów zachował swoją romańską 
fasadę i gotyckie okna. Polną drogą przez łąki (wiosną pełne żółtych kwiatów) dochodzi szybko do Los Espejos de 
Reina. Tu ciekawa samotna wieża z zegarem (połączenie dzwonnicy z gołębnikiem i balkonem widokowym), który 
jest prezentem dzieci i wnuków ludzi, którzy wyemigrowali stąd do Meksyku. Kościół z XIV w. w stylu gotyckim ze 
sklepieniem krzyżowym. Pewne oznaki wskazują, że w kościele była pochowana Doña Constanza. W Pueblo 
zachowało się kilka starych hórreos (spichlerzy). Znajduje się tu też znana wytwórnia kozich serów „La Prada”. Po 
wyjściu z pueblo szlak prowadzi nadal tą samą drogą nazywaną  Pisa o Batán, obok wodospadu i źródła wody 
Conalina. W budynku przy wodospadzie znajdowało się koło napędzane wodą (jak młyńskie), które napędzało 
mechanizmy do obróbki skór i tkanin wełnianych. Kolejna wieś to Villafrea de Reina z dwoma kaplicami: San Roque i 
San Antonio, a przy wyjściu kościół San Cipriano, w którym znajduje się wizerunek Santiago Matamoros (Santiago na 
koniu gromiący Maurów), pamiątka pobożności pielgrzymów. Szlak dalej prowadzi lewą stroną rzeki do Boca de 
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Huérgano miasteczko stolica gminy z Ayuntamiento. By wejść do miasteczka trzeba skręcić w lewo na stary most. 
Pielgrzyma wita wieża pozostałość po zamku-pałacu myśliwskim. W miasteczku można się zaopatrzyć w jedzenie czy 
zjeść obiad. Wychodząc z miasteczka szlak prowadzi szosą N-621 i po ok. 1km obok stojącej samotnie, na lewo od 
szosy, na łące kaplicy San Triso z XVI w. Stanowi on miejscowe centrum pielgrzymkowe. Barokowe retabulum z 
rzeźbą San Triso i obrazem przedstawiającym jego męczeństwo. Stąd jeszcze 7km do celu etapu Riaño, cały czas 
szosą lub pozostałością po starej szosie, szeroką doliną, po lewej stronie łąki po prawej blisko skały. Po pewnym 
czasie na lewo od szosy pojawia się woda sztucznego zbiornika wodnego, w jego wodach odbijają się skały 
otaczających gór, a latem niczym upiory wyłaniają się zatopione budynki. To dolina Riaño zalana wodami rzeki Esla. 
Zbiornik został utworzony w 1990r. Zalane zostało miasteczko Riaño stolica gór wraz z otaczającymi je wioskami. To 
co zobaczymy nie przypomina dawnej zabudowy. Dawniej było to centrum hodowli, w rzekach było mnóstwo 
pstrągów. Teraz to miejscowość letniskowa i centrum turystyki pieszej. Po zatopionym kościele Santiago, dawnego 
szpitala dla pielgrzymów pozostało jedynie wspomnienie. Część malowideł i rzeźb zostało przeniesionych do nowego 
kościoła parafialnego. Tu: http://kikolake.blogspot.com/2012/10/portilla-de-la-reina-las-salas-ruta.html znajdziesz 
mapki, opis po hiszpańsku i zdjęcia z tego etapu! 

Portilla de la Reina     do  Barniedo de la Reina  8km 

Barniedo de la Reina        do Los Espejos de la Reina  0,5km 
Los Espejos de la Reina        do Villafrea de la Reina   3km 

Villafrea de la Reina        do Boca de Huérgano      2km 

Boca de Huérgano       do Riaño   8km 

Riaño       do Carande   5 km 
Albergue El Refugio de Riaño, 24900 Riaño (León); Tel.: 609634823 – 616348317. Przepięknie położone albergue z 
widokiem na zalew. Znajduje się poza miastem. Jest to albergue turystyczne. Cena około 20e za nocleg i lepiej 
zarezerwować z wyprzedzeniem, szczególnie w weekendy. 
  

http://kikolake.blogspot.com/2012/10/portilla-de-la-reina-las-salas-ruta.html
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Etap 4 Riaño - Cistierna 35km 

Szlak opuszcza Riaño nowym mostem nad zbiornikiem wodnym i dalej wzdłuż biegu rzeki Esla i szosy N-621(w Riaño 
szosa N-621 łączy się z N-625 więc możesz spotkać obie nazwy) , a oczy wędrowca sycą się pięknem krajobrazu. 
Początkowo skrajem szosy, przechodzimy tunelem i dalej szosą. Po drodze mija kaplicę La Virgen de Quintanilla. Stąd 
można jeszcze raz spojrzeć na panoramę zbiornika wodnego. W kaplicy co roku 15 sierpnia sprawowane jest 
nabożeństwo poświęcone pamięci dawnego ośrodka turystycznego leżącego w samym centrum Gór Leon. Szosą do 
drogowskazu „CARANDE”, tu strzałka namalowana na wiacie przystanku autobusowego nakazuje skręcić w lewo i 
można zobaczyć stare, typowe dla tego regionu domy, a także miejscowy kościół San Hipólito z zachowanym 
renesansowym tabernakulum i figura Matki Boskiej z Dzieciątkiem ze skrzyżowanymi nóżkami. Szlak prowadzi dalej 

widoczną po lewo lokalną drogą, 
dawnym traktem rzymskim do 
kolejnej wioski Horcadas znajdującej 
się po drugiej stronie szosy. Obie wsie 
kiedyś należały do  majątku klasztoru 
z Gradefes. W Horcadas kościół San 
Miguel z kaplicą Santo Arcángel. We 
wsi odrestaurowane domy i piękny 
widok na szczyty Peña Las Pintas, El 
Jaido i Aguasalio o wysokości ponad 
2000m n.p.m. Jest też nowe albergue 
turystyczne "Los Toriles" Tel. 

659024565 
http://alberguehorcadas.blogspot.co

m/, albergue@eresmas.com. Z 
Horcadas do szosy N-621 prowadzi 
lokalna droga. Dalej szosą przez tunel 
Remolina szlak przechodzi zaporę na 
rzece Esla. Na prawo zbiornik wodny 
w dolinie między górami, na lewo 
dolina rzeki Isla z wyraźną wstęgą 
szosy wijącej się serpentynami w dół. 
Za zaporą kolejny mały tunel i 
przewodnik sugeruje, że jest tu 
zejście do widocznej po lewo lokalnej 
szosy do Remolina i idąc tą drogą 
dochodzi się do szosy N-621, którą 
szlak dociera do Las Salas (nie widać 
tego na zdjęciach Google), można iść 
cały czas poboczem N-621. W starych 
dokumentach jest wzmianka o 
klasztorze San  Martín  de Alión w Las 

Salas (pozostały tylko ruiny). Stąd pochodził mnich Sisiendo, któryw IX w. został opatem Santo Toribio de Liebania, a 
później biskupem Iria Flavia (Padron), późniejszej diecezji Santaiago de Compostela. We wsi baro-sklep. W lewo 
przez most na rzece prowadzi dawny trakt rzymski vía Saliámica ok. 5km do Crémenes, którym również prowadzi 
wariant szlaku, drugi to kontynuacja poboczem N-621. Crémenes jest stolicą gminy. Warto tu zwiedzić kościół San 
Miguel poświęcony rolnictwu, jedyny taki w świecie, w którym 10 krów przeżuwających pokarm cieszy się obrazem 
Chrystusa w otoczeniu Marii i św. Jana i sceny Zwiastowania z XVIII w., a dzwonnica kościoła bez dzwonów. Szlak 
prowadzi dalej traktem rzymskim, który został odnowiony i jest szlakiem turystycznym PR-PE 5 o długości 12km 
prowadzącym od Las Salas przez Crémenes, Argovejo,  Villayandre i Valdoré i dalej przez Aleje, Verdiago, Santa Olaja 
de la Varga, Vegamediana do Cistierna. Cały czas lewym brzegiem rzeki Esla, do Valdoré prowadzi po lewej stronie N-

http://alberguehorcadas.blogspot.com/
http://alberguehorcadas.blogspot.com/
mailto:albergue@eresmas.com
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621 (za restauracją po prawej stronie szosy, prowadzi szosą, a za tablicą z nazwą „Valdoré” przechodzi na jej drugą 
stronę, jest strzałka (uwaga nie przez most!)), a dalej do Cistierna po prawej stronie tej szosy. Ok. 1km za Las Salas 
szlak przechodzi obok Refugio de Pescadores, które było używane przez generała Franco, podczas jego wypraw na 
pstrągi. Ten odcinek szlaku prowadzi między jałowcami, jesionami i orzechami i obok kaplicy Virgen de Pereda 
(pozostałość po klasztorze San Martín de Pereta wymienianym w dokumencie z 1020r, w którym fundatorzy Fernán 
Flaínez i jego żona Elvira zobowiązywali mnichów do opieki nad pielgrzymami. Klasztor przez kilka lat zależał od 
kanoników Santiago de Compostela, a później należał do klasztoru Benedyktynów w Shagun), gdzie znajduje się 
ujęcie wody i miejsce na odpoczynek. Agroviejo to typowa wioska górska ze starymi ale odnowionymi domami z 
Centrum Turystyki wiejskiej, hotele i restauracje. Szlak wije się dość głęboką doliną porośniętą drzewami liściastymi, 
które dają cień w upalne dni, prawej strony często wysokie ściany skał. Pielgrzym chwilami stąpa po autentycznych 
kamieniach traktu rzymskiego i używanych przez tyle wieków. W Valdore przy wejściu do wsi warto przejść przez 
most do miejscowego kościoła, w którym jest romański obraz Santa Maria del Esla z XIII w. Można dalej kontynuować 
po drugiej stronie rzeki aż do Verdiago, gdzie przy szosie jest bar. Pueblo zostało powierzone św. Jakubowi i co roku 
w Jego święto powtarzane jest ślubowanie. Przy kościele San Mamés zachowała się zewnętrzna chrzcielnica. Stąd 
można przez most przejść do szosy lub kontynuować dalej prawą stroną rzeki do Alejico. Stąd przez most do Aleje. Tu 
w pobliżu kościoła znaleziono pozostałości z okresu średniowiecza. Dalej wzdłuż szosy N-621. Santa Olaja de la Varga 
leży na lewo od szlaku. W okolicy jest jaskinia El Carrascal warta odwiedzenia. W kościele  w Fuentes de Peñacorada, 
3,4km na lewo od szosy, górskiej wiosce był krzyż mauretański z X w., obecnie w muzeum w Leon, a pozostała figura 
Santiago Pielgrzyma, każdego roku ozdobiona cukierkami i kwiatami bierze udział w procesji. Z punktu widokowego 
Los Rejos roztacza się wspaniała panorama na dolinę rzeki Esla i okolice Peñacorada. 
Cistierna stanowi granicę między terenami górskimi a równiną. W jej okolicy Rzymianie eksploatowali miedź. W X w. 
istniały tu 2 klasztory San Facundo, Primitivo i Cipriano. W XII w Peter Velaz zbudował kościół Santa Maria i obok 
szpital dla pielgrzymów. Obecny kościół to efekt późniejszych zmian. Jest tu Albergue de San Guillermo i dom kultury. 
Kopalnie węgla funkcjonowały od połowy XIX w, a w latach 1890-94 zbudowano kolej wąskotorową, która nazywała 
się El Hullero. Obecnie jest to linia El Transcantábrico, która łączy prowincje León, Palencia i Burgos z Bilbao, 
Santander, Oviedo i Santiago de Compostela. Co roku obchodzi się „Dzień Garnka” poświęcony pamięci kolejarzy, 
którzy bez względu na pogodę, w otwartych budkach wagonów czuwali nad hamulcami ręcznymi, a w garnku 
gotowała się ich strawa złożona z mięsa, jarzyn, fasoli, ciecierzycy, kiełbasy, kaszanki i boczku służąca im do jedzenia. 
Ratusz zaprojektowany przez architekta Blanch, budynek targowy z żelaznym dachem tworzą żywą historią 
miasteczka, w którym górnictwo i przemysł zastąpiony został przez produkty pochodzenia rolniczego. Kaplica San 
Gulliermo, pielgrzym francuski do Santiago, który zakończył swoje camino zostając pustelnikiem w jaskini na stoku 
Peñacorada, a potem został mnichem w klasztorze la Virgen de Vallulis, którego został opatem, obecnie jako święty 
jest patronem miasteczka. Z jaskini i kaplicy jest przepiękny widok na dolinę Esla. Pasmo Górskie Peñacorada z 
najwyższym szczytem 1800m n.p.m. stanowi dla Cistierna niejako mur ochronny pokryty roślinnością z małymi 
dolinkami to prawdziwa oaza spokoju. Tu: http://kikolake.blogspot.com/2011/07/las-salas-cistierna-ruta-vadiniense-
iv.html znajdziesz mapki, opis po hiszpańsku i zdjęcia z tego etapu! 

Riaño       do Carande   5 km 
Carande         do Horcadas   4 km 

Horcadas          do Las Salas    7 km 
Albergue turystyczne "Los Toriles" ,Tel. 659024565, http://alberguehorcadas.blogspot.com/, 
albergue@eresmas.com 

Las Salas         do Crémenes    5 km 

Crémenes        do Villayandre   2km  
Villayandre         do Verdiago   7 km 

Verdiago          do  Aleje   2 km 

Aleje        do Santa Olaja de la Varga   3 km 

Santa Olaja de la Varga        do Cistierna   5 km 

http://kikolake.blogspot.com/2011/07/las-salas-cistierna-ruta-vadiniense-iv.html
http://kikolake.blogspot.com/2011/07/las-salas-cistierna-ruta-vadiniense-iv.html
http://alberguehorcadas.blogspot.com/
mailto:albergue@eresmas.com
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Cistierna       do Sorriba del Esla  2 km 
Nocleg: Albergue municipal Cistierna; przy Calle San Guillermo 18; tel. 619355051, 620554801, 630433571, 
638293206; 987 702 065;  e-mail: rutavadiniense_jacovea@yahoo.es. 
 

  

mailto:rutavadiniense_jacovea@yahoo.es
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Etap 5 Cistierna - Gradefes 26km 

Opuszczając Cistierna zmienia się ukształtowanie terenu, szlak opuszcza góry i wkracza na równinę. Zmienia się 
również roślinność, lasy zastępują pola uprawne. Zmienia się też klimat, lata są bardziej gorące, a zimy mroźniejsze. 
Również inna jest architektura, głównym budulcem zamiast kamienia jest cegła, a charakterystyczne spichlerze 
(horerrios) zastępują gołębniki. 
Trasę tego etapu można pokonać w 2 wariantach, pierwszy prowadzi prawą stroną rzeki Esla, a drugi jej lewym 
brzegiem wzdłuż szosy N-621. Do granic miasta oba warianty prowadzą wzdłuż szosy N-621. W związku z 
przebudową dróg trzeba uważnie zwracać uwagę na strzałkę nakazującą skręt w prawo w kierunku rzeki, można też 
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dojść do Sorriba i tu skręcić w prawo, przejść przez tory i na drugim skrzyżowaniu skręcić w lewo i po kilkuset 
metrach przejść przez most na drugą stronę rzeki i tam już strzałka nakazuje skręt w lewo na lokalną asfaltową drogę 
prowadzącą wzdłuż prawego brzegu rzeki. Dalej szlak prowadzi albo wzdłuż tej drogi albo jakąś ścieżką biegnącą 
równolegle do tej drogi. Po ok. 3km szlak prowadzi przez wieś Modino. Szlak mija następne wsie: Santibanez de 
Rueda, Carbajall de Rueda, Villacidayo, omija bokiem Villanófar i wchodzi do Gradefes. Zaletą tego wariantu jest to, 
że prowadzi z dala od ruchliwej szosy, często trochę cienia  dają rosnące po obu stronach drogi drzewa ale 
przechodzi przez zaniedbane wsie z opuszczonymi domami, które nie mają wiele do zaoferowania wędrowcowi. 
Osią wariantu drugiego jest szosa N-625, a trasa przecina kilka miejscowości, których nazwach pojawia się człon „de 

Rudea”, ponieważ kiedyś należały do Admiralicji Rudea. Droga ta kiedyś stanowiła Camino Real. Niestety w upalny 

dzień nie znajdzie się tu nawet odrobiny cienia. Pierwszą miejscowością za Sorriba jest Vidanes (Miasto Agnieszki). 

Kościół parafialny Santa Inés oraz kilka domów szlacheckich z tarczami herbowymi. Tu urodził w 1703r. się poeta 

Padre Isla i jest mu poświęcony pomnik. Stąd jeszcze kierując się do Modina (drogowskaz) można przejść na trasę 

wariantu pierwszego. Za miasteczkiem strefa przemysłowa, a za nią mały las sosnowy z miejscem do odpoczynku po 

prawej stronie. Prowadzone wykopaliska na wzgórzach po prawo świadczą, że to  miejsce mogli zamieszkiwać ludy 

vadiniesnse. Kolejne miasteczko Villapadierna, którym można zobaczyć ruiny zamku z XV w. z wysoką wieżą 

otoczonego murami obronnymi. Jest świadectwem okresu feudalnego. W jego blankach gnieżdżą się teraz bociany. 

Przy samej szosie budynek z dwoma tarczami herbowymi. Ciekawy jest też miejscowy kościół pod wezwaniem Santos   

Cornelio  y Cipriano z figurą Santiago Matamores, retabulum z figurą Matki Boskiej i Santiago Pielgrzyma, amboną i 

wieloma interesującymi obrazami. Miasteczko miało też prawo do więzienia i szubienicę do wykonywania wyroków. 

W niewielkiej odległości od Villapadierna jest Palacios de Rudea. Ciekawostką jest duży kamień, który służył 

czynnościom rytualnym. Jest też opuszczony kościół z ogromnym bocianim gniazdem na dzwonnicy. Następna 

miejscowość Quintanilla de Rudea (wzmianki w 1261r.). Kościół z piękną rzeźbą Chrystusa z XVII w. i kogutem na 

dzwonnicy. W budynku dawnej szkoły mieści się biblioteka i ma siedzibę stowarzyszenie  Asociación   de   Amigos   

del Camino  de Santiago  RUTA VADINIENSE -PICOS DE EUROPA, gdzie można otrzymać pieczątkę w credencialu oraz 

uzyskać informacje. Kilometr dalej na skrzyżowaniu prowadzi w prawo droga do Vega de Monasterio. Jest tam jeden 

z ufundowanych w X w. klasztorów w dolinie rzeki Esla. Zachowała się gotycka fasada z XV w. ozdobiona muszlami 

Santiago. Jest też kamień vadiniense z łacińską inskrypcją, zniknęła typowa ikonografia tych kamieni – koń i drzewka. 

Cubillas de Rueda to miejscowość gminna. Kościól z dobrze zachowaną XVI wieczną fasadą i kolekcją barokowej 

ceramiki. Idąc dalej szlak przechodzi przez San Cipriano i Sahechores. Ok. 1km na prawo od ostatniej miejscowości 

nad rzeką Esla znajdują się resztki muru po dawnym szpitalu dla pielgrzymów zdążających do Santiago w okresie 

średniowiecza. W jego okolicy pozostałości po moście z okresu średniowiecza. Kilkaset metrów dalej po lewo hotel i 

skrzyżowanie, na którym droga w prawo prowadzi do Gradefes.  

Są tu bary, sklepy i od niedawna albergue. Do tej pory siostry z klasztoru oferowały gościnę co było doskonałą okazją 

do wysłuchania pieśni gregoriańskich i skosztowania pysznych słodyczy wyrabianych przez siostry. Tu: 

http://kikolake.blogspot.com/2012/07/cistierna-gradefes-ruta-vadiniense-v.html znajdziesz mapki, opis po 

hiszpańsku i zdjęcia z tego etapu! 

Cistierna       do Sorriba del Esla  2 km 

Sorriba del Esla         do Modino   5 km 
Modino         do Pesquera   3 km 
Pesquera         do Santibáñez de Rueda  2 km 
Santibáñez de Rueda        do Carbajal de Rueda  4 km 
Carbajal de Rueda        do Villacidayo de Rueda  4 km 

Villacidayo de Rueda        do Villanofa   2 km 
Villanofar         do Gradefes   4 km 

wariant 2 

http://kikolake.blogspot.com/2012/07/cistierna-gradefes-ruta-vadiniense-v.html
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Sorriba del Esla         do Vidanes   2,8km 
Vidanes          do Villapadierna   6,4km 
Villapadierna          do Palacios de Rudea  1,7km 
Palacios de Rudea         do Quintanilla de Rudea  1,3km 
Quintanilla de Rudea         do Cubillas de Rudea  3,2km 
San Cipriano de Rudea        do Sanechores   2,2km 

Sanechores          do Gradefes   2,2km 

Gradefes       do Cifuentes de Rueda  3,6km 
Nocleg: Albergue de Gradefes, mieści się na pierwszym piętrze budynku, który jest siedzibą Guardia Civil; 10 miejsc, 
kuchnia, salon i łazienka wszystko przystosowane dla osób niepełnosprawnych, jest nawet winda! 
Klasztor Gradefes dysponuje 4-ma pokojami, można dostać coś do jedzenia i uczestniczyć w życiu mniszek! tel. 
987333011 
Miasto jest stolicą gminy obejmującą 19 miejscowości. Najważniejszym zabytkiem jest klasztor Santa Maria de Real z 
1168r. jako klasztor cysterski dla zakonnic z Tulebres (Navarra) i kościół cysterski ufundowany w 1177r. przez Dona 
Teresę Pérez, wdowę po Garcia Pérez, znaną jako Ksienia Gradofes. Oba obiekty stanowią jeden kompleks 
zbudowany z wapienia w stylu późnoromańskim i wczesnogotyckim. Klasztor jest otwarty dla zwiedzających tylko w 
soboty i niedziele od 10:30 do 12:30 h, i od 16:00 do 18:30 godz. Żeński klasztor był ważnym i uprzywilejowanym, a 
jego opatka miała uprawnienia do wymierzania sprawiedliwości w Gradefes i do zbierania podatków. W XVII w. 
zakonnice przeniosły się Medina de Rio Seco, a budynki popadły w ruinę. Niedawno został odrestaurowany i nadal 
pełni funkcję klasztoru żeńskiego. Kościół w stylu romańskim o trzech półkolistych absydach i trzy nawy, boczne 
oddzielone ogromnymi kolumnami od głównej. W kościele sarkofagi fundatorów. Liczne kolumny zakończone 
zdobionymi kapitelami, łuki i duże okna dają dużo światła. We wnętrzu zachowało się wiele rzeźb i malowideł, które 
mogłyby być ozdobą niejednego muzeum. Wyróżnia się Chrystus Ukrzyżowany z XIV wieku, figura Matki Boskiej 
Siedzącej z Dzieciątkiem i wiele innych. Na drzwiach kościoła umieszczony napis „Ty, który wchodzisz przez te drzwi, 
zatrzymaj swój krok i zauważ, że to miejsce zaprasza ciebie, że gdy umrzesz, żyć będziesz po śmierci”. Kościół jest 
otwarty codziennie od 9-tej do 21-ej. Msza w niedziele i święta o 9-tej. Najważniejszym elementem klasztoru jest 
kapitularz z wieloma ostrymi łukami, kolumnami i zdobieniami, skąd wchodzi się do małego ogrodu, który jest 
cmentarzem dla sióstr, tę funkcję pełni nadal, dookoła krużganki. Na piętrze pomieszczenia mieszkalne dla sióstr. 
Klasztor można zwiedzać tylko w soboty i niedziele 910.30-12.30 i 16.00-19.30. Kościół 9.00-21.00. Zakaz 
fotografowania. Tu: http://elcisteriberico.com/Paginas/castillaleon/Gradefes/MonGradefesIglesia.html można 
zobaczyć zdjęcia kościoła. 
W miasteczku jest też kościół parafialny ale przy klasztorze nie wyróżnia się niczym. Jest też wiele starych budynków 
szlacheckich.   

http://elcisteriberico.com/Paginas/castillaleon/Gradefes/MonGradefesIglesia.html
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Etap 6 Gradefes  -  Mansilla de las Mullas/ Puente Villarente  30km/38km 

Ten etap ma wiele wariantów i od Ciebie należy wybór. Pierwszy wybór to gdzie masz zamiar zakończyć etap. 
Początkowy fragment szlaku camino jest wspólny dla obu wariantów i prowadzi prawą stroną rzeki Esla. Opuszcza 
Gradefes ulicą prowadzącą od Ayuntamiento w kierunku południowym i biegnie asfaltową lokalną drogą LE-213 
obrośniętą z obu stron drzewami. Kolejne skrzyżowania pokonuje na wprost. W odległym o 1,5km Cifuentes de 
Rueda po prawej stronie drogi na wzgórzu dawna fortyfikacja nazywana El Castillo w kształcie podkowy konia 
Santiago oderwanej od jego nogi w czasie skoku na wojska Maurów. Kościół z XVI w. zdobi renesansowa fasada oraz 
obrazy pochodzące z pobliskiego klasztoru San Pedro de Eslonza. Znajduje się piękny obraz Santa Ana z Marią i 
chrzcielnica z XVIII w. W miasteczku można zobaczyć pozostałość po albergue dla pielgrzymów należącego do 
sławnego szpitala Puente Villarente z 1539r. założonego przez przeora Triacastela. Na wysokości Ayuntamiento szlak 
odbija nieco w lewo i prowadzi ulicą równoległą do drogi omijając następną miejscowość Casaola. Tu w prawo 
prowadzi dalej szosą LE-213 do Mellanzos i Santa Olaja de Eslonza gdzie znajdują się ruiny dużego klasztoru. Jest to 
jeden z wariantów szlaku. Kontynuując prosto szlak przecina Rueda del Almirante leżąca na wzgórzu jest jakby 
strażnicą i balkonem widokowym na brzegu rzeki Esla. Zbudowane tu fortyfikacje pełniła funkcję obronną już przez 
Rzymian jak i w okresie średniowiecza. Leżała w połowie drogi między miastem Lancia a zamkiem w Villapadierna. 
Dziś pozostały resztki murów i fundamenty zamku, w kościele elementy sztuki romańskiej i zachowane w pamięci 
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legend i historii z czasów rzymskich, mauretańskich i chrześcijańskich oraz przepiękny pejzaż okolicy. La Fuente de las 
Doncellas przypomina dzieje zakonu Apostoła Santiago znaczącej siły w średniowieczu. Stąd szlak wkrótce dociera do 
klasztoru mozarabskiego San Miguel de Escalada nazywany też El Pirorato, który jest położony nieco na prawo od 
szlaku. Po dotarciu do skrzyżowania należy skręcić w prawo tak jak pokazuje umieszczona tam tablica. Klasztor został 
zbudowany w  X w. ale pierwotnie był on ufundowany w epoce wizygockiej w VII w. i został zrujnowany podczas 
najazdu Maurów i w 913 r. król Alfonso III ściągnął zakonników prześladowanych  w Kordobie i rozpoczęto budowę 
kościoła w stylu mozarabskim. W klasztorze zakonnicy kopiowali ręcznie mozarabski manuskrypt Comentario al Libro 
del Apocalipsis  del  Beato  de  Liébana, znanego jako Błogosławiony Święty Miguel de Escalada. W połowie XII w. 
klasztor był zarządzany przez zakonników francuskich należących do Zgromadzenia Świętego Rufo skąd pochodzi 
nazwa El Priorato. Kompleks klasztor i kościół jest przykładem sztuki mozarabskiej i przypomina muzułmańskie 
meczety z południa. Łuki wsparte na marmurowych kolumnach z rzymskimi, wizygockimi i mozarabskimi kapitelami 
wypełniają przestrzeń trójnawowej bazyliki z ołtarzem w centralnym miejscu. Absydy nakryte kopułami, 
półokrągłymi od wewnątrz i prostokątnymi od zewnątrz. We wnętrzu wiele elementów wykonanych techniką 
popularną w okresie wizygockim (palmy, ptactwo i grona winogron). Rzymski gzyms na kapitelu przedostatniej po 
lewej stronie kolumnie pochodzący z płyty pamiątkowej z Lancia z epitafium przypominającym vadiniense: „Tu 
pochowana jest Valeria, żona Montano, niech ziemia słodką Ci będzie, moja ukochana, nim czas Twój nie minął, 
wychowałaś nasze dzieci podczas płodnych pięciu lat, lecz prąd wody zabrał Cię ze wszystkim ”. W XII w. dodano 
wieżę i kaplicę romańską w części południowej imitującej formy mozarabskie, jak np. podwójne okno. W części 
bazyliki jest panteon, w którym były  średniowieczne groby, a później magazyn retabulum, ołtarzy z innej bazyliki San 
Gonzalo. Podczas odnawiania odkryto fundamenty dawnych wież i grobów na zewnątrz jak i wewnątrz. 
Gradefes  do Cifuentes de Rueda 3,6km 

Cifuentes de Rueda         do Casaola   1,4km 

Casaola          do Rueda del Almirante  1,8km 
Rueda del Almirante       do Klasztor San Miguel de Escalada 2,8km 
Klasztor San Miguel de Escalada       do San Miguel de Escalada 1,4km 

Po zwiedzeniu klasztoru szlak  rozdziela się: 
Pierwszy, z metą w Mansilla de las Mullas, to powrót do szosy i dalej przez pueblo o tej samej nazwie, które kiedyś 
nazywało się Valdabasta, a nazwa ta oznacza „Daje wystarczającą wartość” – ziemia ta niewątpliwie dawała 
bogactwa, w które zaopatrywała klasztor. Zakonnicy nauczyli miejscową ludność budowy młynów i kanałów 
nawadniających (do dziś działa kanał o nazwie La Reguera) dzięki, którym ziemia dawała obfite plony zbóż 
pozwalające utrzymać w XVI w. studentów uniwersytetu Trianos w dolinie rzeki Cea. WSan Miguel de Escalada jest 
kaplica San Antonio ale mocno już przebudowaną, pełni rolę kościoła parafialnego. Tu zostały przewiezione 
chrzcielnica, krzyż procesjonalny i inne drogocenne przedmioty i obrazy z klasztoru El Priotaro.  Chrzcielnica jest w 
kształcie kwadratu i przypomina te, które były używane w epoce wizygockiej. Idąc dalej do Valle de Mansilla można 
zwiedzić kościół ze znanym retabulum barokowym i rokoko z 1752r. rzeźbiarza Froilán  z  Valladolid, który tworzył 
pod wpływem Tomé. Chrzcielnica z 1699r. w dawnym baptysterium i kaplica ze sklepienie z namalowanymi na nim 
wizerunkami biblijnych kobiet Judit,   Abigail,   Rachel   i   Jabel (przypomina kopuły w Villanófar i w Villapadierna). W 
pobliskich stromych skałach są jaskinie nazywane Cuevas del Moro mogły być pustelniami zakonników z klasztoru 
Escalada. Dalej tą samą drogą przez Villiguer i w Villafañe oba warianty znów się spotykają i odcinek do szosy N-601 
jest wspólny. Na szosie N-6-1 się ponownie rozdzielają, do Mansilla de las Mullas szlak skręca w lewo. Miasto leży na 
szlaku Camino Frances. 

San Miguel de Escalada        do Valle de Mansilla  4,9km 

Valle de Mansilla         do Villiguer   2,7km 

Villiguer          do Villafañe   2,3km 

Villafañe         do Mansilla de las Mullas   2,5km 

Mansilla de las Mullas @   do Puente Villarente  1,8km/ do Leon 13,6km 

Nocleg: Albergue de Mansilla de las Mullas; calle del Puente, 5; całoroczne z wyjątkiem listopada; 76 miejsc w 8 
pokojach, 5 euro, otwarte od 12.00; kuchnia, lodówka; Internet Wi-Fi i komputery z dostępem. 
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Albergue El Jardin del Camino; calle Camino de Santiago, 1; prywatne, całoroczne z wyjątkiem okresu od 11.11 do 
świąt Bożego Narodzenia; 32 miejsca, cena 8-10 euro, na miejscu bar z menu del Dia za 9-10 euro, otwarte od 12.00-
13.00. 
Mury obronne z 1181 o wysokości do 14m i grubości 3m, zwieńczone blankami, część zachowana do dziś, idąc 
Camino Frances wchodzi się do miasta pozostałością po bramie „Puerta del Castillo”, bardziej okazała jest brama 
„Santa Maria o de la Concepcion”, która stanowiła wjazd do miasta traktu rzymskiego. Los Cubos to sześć 
półokrągłych wież w murze obronnym rozmieszczonych co 40m. El Postigo to małe wejście w murze obronnym w 
kierunku rzeki. Stamtąd piękny widok na okolicę. Wychodząc z miasta w kierunku Leon przechodzimy po 
średniowiecznym moście na rzece Esla długości 141m. 
Kościół San Martin z 1220r. z kwadratową wieżą i prostokątną nawą z kamiennymi arkadami, obecnie Dom kultury. 
Kaplica Virgen Garcia z figurą Matki Boskiej jest tu od niepamiętnych czasów, prawdopodobnie od XIV w. 

Drugi wariant. Od klasztoru iść wąską asfaltową drogą prowadzącą pod górę, która wije się między wzgórzami i po 
ok. 4km dochodzi do szosy LE-213. Tu szlak skręca w lewo do miejscowości Mellanzos. (być może jest możliwość 
skrótu, który omija Mellanzos). Dalej tą szosą przez Santa Olaja de  Eslonza Villarmún, Palazuelo de Eslonza, Villafañe, 
Villasabariego i  Puente  Villarente i dalej wzdłuż szosy N-601 do Leon – to ok. 28km od klasztoru. W Santa Olaja de 
Eslonza warto zobaczyć późno romański kościół trzy nawowy z dwoma absydami, nawa główna przebudowana w XVI 
w. Z tego kościoła pochodzi obraz Juana Pareja „Zaręczyny Św. Cataliny” wystawiony obecnie w Muzeum Prado w 
Madrycie. Na prawo na końcu Santa Olaja, za wiatą przystanku autobusowego prowadzi w prawo polna droga do 
ruin po imponującym klasztorze Benedyktynów San Pedro de Eslonza. Idąc dalej tą samą drogą (ok. 3km) i na 
skrzyżowaniach skręcając w lewo można dojść do kaplicy  Santa María de Villamoros (najlepiej zapytać mieszkańców 
Olaja) z barokowym retabulum, które pochodzi z klasztoru Benedyktynów i piękną figurą Matki Boskiej z 
Dzieciątkiem. Prawdopodobnie w tym miejscu istniała świątynia rzymska. Jest miejscem kultu religijnego. Idąc dalej, 
szosą lub polną drogą, szlak doprowadza do Villarmún. W miejscowym kościele mozarabska absyda podobna do tej, 
którą jest w klasztorze San Miguel. W środku romańskie kapitele bogato zdobione i barokowe retabulum poświęcone 
Santa María de la  Asunción. Ciekawostką jest kamienne koło z krzyżem pośrodku i czterech gwiazd spiralnych na 
zewnątrz krzyża pochodzenia mozarabskiego (w tamtych czasach taki kształt miały żaluzje w oknach). Dalej szlak 
prowadzi szosą do Palazuelo de Eslonza. Również w tutejszym kościele jest wiele elementów pochodzących z 
klasztoru benedyktyńskiego (retabulum, obrazy, rzeźby i krzyże wotywne). Kontynuując szosą szlak dochodzi do 
Villafañe, lokalne centrum administracyjne. Tu trzeba zdecydować jak iść dalej. Jeśli metą etapu ma być Mansilla de 
las Mullas, to przy wejściu do Villafañe należy skręcić w lewo w kierunku Villasabariego (drogowskaz 2,2km). (Można 
stąd bezpośrednio szosą LE-213 dojść do Puente Villarente, to tylko 3,1km). Przy wejściu do tej miejscowości (na 
wysokości tablicy z nazwą), na lewo od drogi na wzgórzu możesz zobaczyć ruiny wieży, która w czasach rzymskich 
pełniła rolę wieży strażniczej, obecnie nazywana jest Palomar de Villasabariego (gołębnik). Miejscowy kościół z 
1790r., na planie klasycznego krzyża z kopułą, na której namalowano ośmiu świętych doktorów Kościoła i założycieli 
zakonów, wśród których nie ma  Św. Iganacego Loyoli. W retabulum między innymi figura Santiago Peregrino. W 
Ayuntamiento mieści się sala historyczna (Aula Arqueologica – prowadzi w prawo drogowskaz), w której 
zgromadzono wiele pamiątek wykopanych podczas prac archeologicznych na miejscu dawnego rzymskiego miasta 
Lancia, które znajdowało się na wzgórzach w pobliżu  Villasabariego. Prace archeologów rozpoczęły się w 1994r. i 
trwają do dziś. Kontynuując tą samą drogą, po 2km szlak wchodzi do Villafalé. Miejscowy kościół o typowej dla tego 
regionu architekturze kryje w swoim wnętrzu figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem, figura San  Antonio  con la Gocha z 
XIII w. i gotycki  Chrystus Ukrzyżowany w ołtarzu. W Villafalé szlak skręca w prawo w kierunku kościoła i droga 
doprowadzi do szosy N-601, skręca na chwilę w prawo na równoległą drogę do szosy i po kilkuset metrach w lewo do 
Mansilla Mayor. W kościele parafialnym San Miguel piękne retabulum z obrazami apostołów wśród których jest 
również Santiago Peregrino. Z Mansilla Mayor w lewo prowadzi droga do Villaverde de Sandoval ze wspaniałym 
klasztorem cysterskim Santa Maria de Villaverde de Sandoval ufundowanym w latach 1202-1205 przez Pedro Ponce 
de Minerva, Dª. Estefanía Ramírez jego żonę i ich dzieci Ramiro, María i Sancha. Żeby zwiedzić klasztor należy pytać o 
Señora (panią) Munda Tel. 987310064, która oprowadza po klasztorze od 50-ciu lat! (patrz: 
http://www.sandovaldelareina.com/castellano/otros_sandoval/monasterio.htm). Sam klasztor jest już w ruinie ale 
kościół kryje wiele ciekawych i pięknych pamiątek z minionych wieków. Z Villaverde de Sandoval szlak kieruje się w 
kierunku Nogales dawnym szlakiem jakubowym i dalej wzdłuż rzeki Porma do Puente Villarente. Prawdopodobnie 

http://www.sandovaldelareina.com/castellano/otros_sandoval/monasterio.htm
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polną drogą w lewo przed wysoką wieża z czerwonej cegły (nie widać strzałki na 6-tym skrzyżowaniu można iść w 
prawo i w lewo droga dochodzi do szosy N-601 i dalej w lewo). W Puente Villarente tuż za tablicą z nazwą miasta, po 
prawo jest restauracja i zaraz tablica wskazująca kierunek do albergue dla pielgrzymów El Delfin Verde. Miasto leży 
nad rzeką Porma z średniowiecznym mostem. Miasto leży na szlaku Camino Frances, w niewielkiej odległości od 
Leon. Tu: http://kikolake.blogspot.com/2012/08/gradefes-monasterio-de-sandoval-ruta.html znajdziesz opis po 
hiszpańsku, mapki ze śladem zapisanym przez GPS i zdjęcia z tego etapu! 
Klasztor San Miguel de Escalada      do Mellanzos   3,9km 

Mellanzos        do Santa Olaja de  Eslonza Villarmún  2,6km 

Santa Olaja de  Eslonza Villarmún       do Villarmún   4,4km 

Villarmún          do Palazuelo de Eslonza  2,2km 

Palazuelo de Eslonza        do Villafañe   3,0km 
Villafañe     do Villasabariego 2,2km/ do Puente Villarente  3,1km 

Villasabariego          do Villafalé   2,5km 

Villafalé          do Mansilla Mayor  3,6km 
Mansilla Mayor       do Villaverde de Sandoval  3,1km 
Villaverde de Sandoval          do Nogales  1km 

Nogales         do Puente Villarente  5,1km  

Puente Villarente @     do Arcahueja 4,2km/do Leon 12km 

Nocleg: Albergue El Delfin Verde, przy szosie, 30 miejsc, 5 euro , cena 5 euro,Tel. 987312065. 
Albergue San Pelayo; c. El Romero, 9; prywatne; całoroczne; 56 miejsc, cena 8 euro; otwarte od 12.00; komputery z 
dostępem do Internetu; www.alberguesanpelayo.com  

Arcahueja  
Nocleg: Albergue La Torre; calle La Torre 1; prywatne, 22 miejsca na łóżkach piętrowych po 8 euro, spanie + kolacja+ 
śniadanie 18 euro; pokój 3 osobowy 45 euro, dwójka 35 euro, otwarte od 11.00; Tel. 669 66 09 14, 987 20 58 96; 
www.alberguetorre.es; info@alberguetorre.es. 

Leon @  

Nocleg: Albergue del Monasteiro de las Benedictas; Plaza Santa María del Camino, całoroczne, otwarte od 11.00, 
zamykane o 22.00 latem i o 21.30 w pozostałych porach roku; 132 miejsca w 4 salach, 5 euro ze śniadaniem, dostęp 
do Internetu; Tel. 987 25 28 66, 680 64 92 89, sorperegrina@hotmail.com,  www.benedictinas.org/albergue.htm. W 
albergue dostaniesz credencial! 
Albergue „San Francisco de Asis” Fundacion Ademar, Avenida Alcalde Miguel Castaños, 4; prywatne prowadzone 
przez zakon Braci Kapucynów mniejszych; całoroczne; otwarte od 9.00, zamykane o 0.30! 166 miejsc w 47 salach od 
1.07 do 30.09, 54 miejsca w 12 salach w pozostałym okresie; po 10 euro; Pokoje 4-o osobowe z łazienką; bezpłatny 
dostęp do Internetu Wi-Fi i kilka komputerów, Tel. 637 439 848, 987 21 50 60, fundacionademar@gmail.com, 
www.ademar.com/fademar 
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