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Camino Vía de la Plata 

Szlak Camino Vía de la Plata pokrywa się z historycznym traktem rzymskim, który prowadził z Emérita 
Augusta, stolicy Luzytanii – obecnego miasta Mérida, i dochodził do Asturica Augusta, czyli obecnej Astorgi.  
W „Marszrucie Antonina” (opis szlaków rzymskich z tamtego okresu) odcinek traktu między Méridą a Zamorą miał 
numer XXIV, a między Zamorą a Astorgą – XXVI. Szlak został wytyczony podczas najazdu rzymskiego pod koniec  
I wieku p.n.e. Po zakończeniu podboju zyskał na znaczeniu jako ważna droga handlowa w czasach Imperium. Dziś 
pokonując tę trasę, napotkamy po drodze oryginalne elementy traktu z tamtego okresu. Są nimi miliarios, 
granitowe cylindryczne kolumny stawiane wzdłuż traktów (jak współczesne słupki kilometrowe) co 1480 m,  
w odległości odpowiadającej jednej mili rzymskiej, równej tysiącu podwójnych kroków Rzymian. Na miliarios poza 
liczbą mil wyryte jest imię cesarza, za którego panowania trakt był budowany lub udoskonalany. Inżynierowie  
i robotnicy rzymscy używali do budowy traktów materiały, które były w najbliższej okolicy. Trakt składał  
się z czterech warstw. Na podłożu z piasku kładziono statumen – pierwszą warstwę z małych kamyków, które 
łączono wapnem albo gliną. Na nią nakładano rudus – masę potężnych kamieni i kamyków uszczelnionych 
wapnem. Trzeci poziom to nucleus, czysta zaprawa cementowa z grubego piasku. Ostatnia wierzchnia warstwa 
rodadura układana była z płyt kamiennych (ten przepis przydałby się naszym budowniczym dróg!). Z tego okresu 
pozostało wiele mostów, które do dziś służą pielgrzymom. 

Nazwa Plata (srebro) pozostaje niewyjaśniona. Zdania co do jej pochodzenia są podzielone. Prof. José 
Manuel Roldán Hervás w 1971 roku pisał, że nazwa pochodzi od arabskiego słowa BaLaTa, oznaczającego wyłożyć 
płytami. 

Współczesne Camino Vía de la Plata rozpoczyna swój bieg w Sewilli i nie prowadzi bezpośrednio  
do Santiago de Compostela, ale do Astorgi, miasta leżącego również na trasie Camino Francés. Ostatnie 258 km 
pokonuje się już po Drodze Francuskiej. Cała trasa liczy 973 km. Jednak większość pielgrzymów w miejscowości 
Granja de Moreruela nie skręca w prawo do Astorgi, lecz wybiera trasę Camino Sanabrés, biegnącą przez Orense,  
i w ten sposób pokonuje o 15 km mniej. 

Przewodnik, zawierający opis trasy i schronisk, informacje o zabytkach, mapki i profile terenu, oparty jest 
na przewodniku ze strony www.caminodesantiago.consumer.es, uzupełniony o informacje z innych stron 
(gronze.com), dane z Street view Google i zdjęcia pielgrzymów, a także zapiski z forum. W tym miejscu serdecznie 
dziękuję tym, którzy swoimi informacjami wzbogacili moją wiedzę o trasie. Opis trasy od Granja  
de Moreruela do Santiago de Compostela przez Orense znajduje się w przewodniku po Camino Sanabrés. 

Proszę nie sugerować się zaproponowanym podziałem na etapy, zaczerpniętym z przewodnika 
hiszpańskiego. Etapy powinno dostosować się do własnych możliwości fizycznych, czasu, którym się dysponuje, 
dostępności noclegów, możliwości zrobienia zakupów, zjedzenia posiłku itp. Warto też uwzględnić warunki 
pogodowe w danej porze roku. Latem doskwierać mogą ogromne upały, szczególnie w Andaluzji i Estremadurze. 
Trasa prowadzi często przez tereny pozbawione cienia. W tym okresie również noce są bardzo gorące  
i nie przynoszą ulgi. Wychodzić trzeba bardzo wcześnie rano w zupełnych ciemnościach, co ogranicza śledzenie 
znaków wskazujących drogę. Jednak wielu śmiałków wybiera tę porę roku świadomie, bo nie ma problemu  
z miejscami  w albergues (schroniskach). Infrastruktura noclegowa bardzo się poprawiła. W ostatnich latach 
otworzono wiele schronisk turystycznych (albergue turístico), które oferują nocleg w dobrych warunkach  
za ok. 10 €. Są one ogólnie dostępne i jest możliwość rezerwacji w przeciwieństwie do schronisk miejskich 
(albergue municipal) czy parafialnych (parroquial), które przyjmują tylko osoby mające paszport pielgrzyma 
(credencial). Zawarte w przewodniku opisy albergues zawierają adres, telefon kontaktowy, cenę, liczbę miejsc  
i informację o tym, co oferują, czasem zaczerpniętą z forum opinię na temat schroniska. Są to dane z 2013 r. 
Należy się liczyć ze spaniem na łóżkach piętrowych w koedukacyjnych salach, wspólnymi łazienkami i toaletami! 
W miejscu, w którym się zatrzymujemy, warto zapytać o następne albergue, upewnić się czy jest czynne.  

W przewodniku wymienione są miejscowości, nie tylko te etapowe, ale i pośrednie wraz z dostępną 
infrastrukturą, która oznaczona jest odpowiednimi ikonami. Podaję również odległości – zapisane są także  
na mapkach (szkicach trasy). Proszę je traktować jako przybliżone. Dołączone profile terenu pozwalają określić 
stopień trudności drogi. Podstawowe oznakowanie to żółte strzałki wskazujące kierunek, ale również niebieskie 
płytki ceramiczne z muszlą Santiago, granitowe bloki z żółtym prostokątem pośrodku, tablice z napisem (Camino  
Vía de la Plata), itp. W wielu miejscowościach jest darmowy dostęp do Internetu, zwykle w bibliotece, domu 
kultury, czasem w ratuszu (ayuntamiento). W wielu nowych albergues jest dostęp do bezprzewodowego 
Internetu Wi-Fi. Zachęcam do korzystania z usług Turismo, czyli informacji turystycznej, gdzie można otrzymać 
mapki, plany i informacje o noclegach oraz trasie camino. Doskonałym źródłem informacji są barmani  

http://www.caminodesantiago.consumer.es/
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w barach (wiem to z własnego doświadczenia). Punktem odniesienia dla całej trasy jest szosa krajowa N-630. 
Towarzyszy szlakowi aż do Benavente. Na całą trasę do Santiago trzeba przeznaczyć ok. 6 tygodni, łącznie  
z dojazdem i powrotem, spędzeniem po 2 dni w miejscach wyjątkowych (Sewilla, Mérida, Cáceres, Salamanca). 
Ale to już zależy od indywidualnych możliwości i potrzeb.  

Praktyczna rada wynikająca z mojego doświadczenia: sprawdźcie za dnia przebieg trasy camino na 
następny dzień od albergue do wyjścia z miasteczka. Rano będzie Wam łatwiej, a często będzie jeszcze ciemno, 
miasteczko będzie spało i nie będzie kogo zapytać o drogę! 

W przewodniku opisana jest cała trasa Vía de la Plata do Astorgi. Tam kończy się przewodnik. Dalej można 
skorzystać z przewodnika „Camino Francés” dostępnego na tej samej stronie. Skręcającym w lewo w Granja  
de Moreruela polecam przewodnik „Camino Sanabrés” – wystarczy wydrukować odpowiedni jego fragment. 

Starałem się, aby na jeden etap wypadła jedna kartka przewodnika, bo tak łatwiej jest z niego korzystać.  
W tekście używam pojęć droga, szlak lub ścieżka, gdy trasa nie prowadzi po szosach krajowych  

lub lokalnych. Proszę się nie zdziwić, kiedy w tekście jest ścieżka, a faktycznie jest to droga polna i odwrotnie.  
Nie znam bardzo dobrze języka hiszpańskiego i nie wyczuwam tych subtelności. A oto przykłady oznakowania: 

 

Aby wybrać hiszpański numer z telefonu komórkowego polskiego operatora, wpisujemy na początku „+34”. 

Legenda do symboli używanych w przewodniku: 

  Albergue lub refugio dla pielgrzymów za okazaniem credencialu. 

  Albergue młodzieżowe lub turystyczne ogólnodostępne.  

@  Dostęp do Internetu w miejscowości (może być płatny). 

  Bar, restauracja (   tylko napoje i kanapki). 

  Hotel, hostal, pensión. 

  Sklep, supermarket, ale również mały sklepik z podstawowymi artykułami. 

  Bankomat. 

  Apteka. 

  Punkt pomocy sanitarnej, w dużych miastach przychodnia i szpital. 

  Biuro, punkt informacji turystycznej. 

  Kemping. 

  Dworzec, przystanek  kolejowy. 

  Dworzec, przystanek autobusowy. 

  Port lotniczy. 
Wszystkim korzystającym z niniejszego przewodnika życzę wielu wspaniałych i niezapomnianych chwil, 
radosnych wrażeń i przeżyć! Niech Święty Jakub – Santiago poprowadzi Was do celu! 
Mam prośbę, po powrocie podzielcie się na forum swoimi uwagami, informacjami o szlaku i zmianach na nim 
zachodzących. Dzięki informacji na forum Paszki i Artura zaktualizowałem przewodnik w 2012 r.! Dziękuję! 
Obecna aktualizacja, wykonana na podstawie przewodnika ze strony www.caminodesantiago.consumer.es, 
dotyczy zmian w infrastrukturze schronisk (powstały nowe, inne zostały zamknięte, zmieniły się ceny i numery 
telefonów), które starałem się uchwycić.  
W uzupełnieniu tłumaczenia, redakcji i nadaniu ostatecznego kształtu przewodnikowi pomogła 
bezinteresownie Joanna Jurkiewicz.  
Buen camino!  

http://www.caminodesantiago.consumer.es/
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Etap 1  Sewilla   –  Guillena  22,7 km 

 
 

Przygoda z pielgrzymką do Santiago przez zachodnią część półwyspu zaczyna się od drzwi katedry  
w Sewilli. Konkretnie obok drzwi Asunción, od strony Avenida de la Constitución. Pierwsza muszla prowadzi nas 
ulicą García de Vinuesa, dalej ulicami Jimios, Zaragoza, Reyes Católicos i na Most Isabel II (znany jako Most 
Triana), który prowadzi do popularnej dzielnicy Triana. Przechodzimy przez nią ulicami San Jorge, Callao i Castilla, 
mijamy kaplicę Capilla del Cachorro. Kilka metrów dalej, na prawo jest kiosk z zielonym dachem, za nim – schody, 
którymi wchodzimy na ulicę Odiel. Skręcamy w lewo, by dojść do przejścia dla pieszych, którym przechodzimy  
na drugą stronę ulicy. Idziemy w lewo do ronda, tu w prawo ulicą równoległą do trasy szybkiego ruchu. Przed 
dużym okrągłym gmachem przechodzimy pod trasą i kierujemy się w lewo ścieżką rowerową na most przez rzekę 
Gwadalkiwir (3,2 km). Dalej można iść prosto przez Camas i Cerro de Santa Brígida (przez miasto)  
lub kontynuować ścieżką równoległą do rzeki. Wybieramy ścieżkę, która prowadzi wzdłuż brzegu Gwadalkiwir.  
Po ok. 1,5 km, na wysokości kilku starych domów z XIX-wiecznym schroniskiem dla psów Cortijo de Gambogaz  
po lewej stronie (informacja z forum, aby trzymać się daleko od schroniska i obejść je łukiem w lewo, nie wchodzić 
na jego teren!), strzałki opuszczają rzekę i prowadzą na ścieżkę w lewo. Uwaga, tu jest obejście (deviso)! 

Idziemy naprzód tym szlakiem, po lewej widzimy Camas i Cerro de Santa Brígida. Trzeba przejść  
pod wiaduktem kolejowym i pod A-66, znaną jako Autovía de la Plata (droga ekspresowa de la Plata); za rondem  
– pod N-630, a na kolejnym rondzie w prawo prosto do Santiponce. W oddali można już zaobserwować budynki 
Monasterio de San Isidoro del Campo, zakonu cystersów z XIV wieku. W Santiponce możemy się zatrzymać,  
by zobaczyć klasztor (na lewo od szlaku), lub iść dalej ponad 1,5 km przez wieś aż do wejścia do muzeum  
– stanowiska archeologicznego Itálica. Ruiny i amfiteatr miasta rzymskiego, założonego w 206 r. p.n.e., kolebki 
cesarza Trajana, zasługują na zwiedzenie. Itálica to ważny dla pielgrzymów pierwszy słup milowy rzymskiej  
Vía de la Plata. Idziemy dalej w kierunku Mérida odcinkiem traktu, który łączył tę miejscowość Estremadury  
z ujściem rzeki Guadiana. 

Etap prowadzi przez ponad 1 km po A-8078, szosie bez pobocza do ronda. Przecinamy N-630  
i kontynuujemy w kierunku La Algaba. Przechodzimy pod drogą ekspresową A-66. Wkrótce po 100 m strzałki 
zmieniają kierunek w lewo i prowadzą drogą dojazdową do drogi ekspresowej. Dalej prosto szutrową drogą 
między polami bawełny (na prawo rzeka Huelva, na lewo szosa A-462). Po 4 km napotkamy koryto rzeki Arroyo  
de los Molinos. Jeśli znajdziemy się tam podczas pory deszczowej, to najlepszym rozwiązaniem jest zdjąć buty  
i włożyć klapki, by przejść w bród, lub iść ścieżką w lewo wzdłuż strumyka do szosy. Zwykle poziom wody nie jest 
większy niż ok. 20 cm, lecz są sytuacje, w których nie da się przejść na drugą stronę. Wtedy zamiast iść w prawo, 
jak pokazuje strzałka, trzeba skręcić w lewo, po 100 m dojść do szosy i iść nią aż do miejscowości Guillena.  
Po pokonaniu rzeki, Guillena jest już na horyzoncie. Idziemy dalej prosto polną drogą. Po 3,5 km skręcamy  
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w prawo między polami uprawnymi, a 2 km później pokonujemy koryto strumyka Rivera de Huelva i jesteśmy  
w miasteczku Guillena.    

Szlak prowadzi ulicami Portugalete i Real. Przybywamy do miejskiego ratusza. 
Informacje z forum wskazują na dobre oznakowanie! 

 

Sewilla    @   

 
do Camas 5 km           do Santiago 973 km 

Albergue Triana – schronisko prywatne: c/ Rodrigo Triana 69; kod pocztowy: 41010; tel. 954459960; 
sevillatriana@gmail.com; www.trianabackpackers.com; schroniskiem opiekuje się Antonio Villena; cena 13 €  
ze śniadaniem, dostępem do Internetu i do kuchni. 50 miejsc, pokoje 2,4,6 i 10-osobowe z możliwością rezerwacji  
e-mailowej lub telefonicznej. Otwarte całą dobę. Prawie przy trasie camino! Depozyt za klucz 5 € zwracany rano 
(Artur). Uwaga: Credencial pielgrzyma 2 €. Pielgrzymi, którzy chcą przejechać szlak na rowerze, mogą wysłać parę 
dni wcześniej rower, by odebrać go, gdy przyjadą! 
Albergue Juvenil de Sevilla – schronisko młodzieżowe: c/ Isaac Peral 2; tel. 955056500; 
sevilla.itj@juntadeandalucia.es, www.inturjoven.com; całoroczne, ale w 2010 r. było zamknięte 11.08–1.09. Cena 
19 € do 37 € ze śniadaniem (do 25 lat – 6 € mniej) – w zależności od sezonu; 300 miejsc w pokojach  
2, 3 i 5-osobowych, możliwość rezerwacji na 6 miesięcy wcześniej. Otwarte całą dobę. Możliwość nabycia 
credencialu za 2 €. Dojazd autobusem linii 34 lub 6. 
Hospedería Monasterio de Las Clarisas Capuchinas Santa Rosalía – hotel prowadzony przez zakon: c/ Cardenal 
Spinola 8; tel. 954383209; http://es.catholic.net/turismoreligioso/514/1201/articulo.php?id=9638; 13 miejsc  
w pokojach 1, 2-osobowych z łazienką, wydzielonych z klasztoru dla gości; konieczna rezerwacja 15 dni wcześniej 
telefonicznie w godz. 9.30–12.00 i 17.00–18.00 (pn-pt) lub 9.30-12.00 (sb). Cena 15 €. Brak potwierdzenia! 
Warto zobaczyć wg Wikipedia: 
Alkazar – dawny pałac królewski, którego początki sięgają XI w., kiedy rezydowali tutaj przedstawiciele kalifatu 
kordobańskiego, rozbudowany w latach 1350-69 przez Piotra I Okrutnego w stylu mudejar. Późniejsi królowie 
kontynuowali rozbudowę, przystosowując rezydencję do własnych potrzeb. Tutaj podejmowano decyzje o wysłaniu 
ekspedycji, m.in. Ferdynanda Magellana, tutaj Krzysztof Kolumb został przyjęty przez Izabelę Kastylijską  
i Ferdynanda Aragońskiego po podróży do Ameryki. Budowla zawiera wiele sal, patio i ogrodów. Bogactwo 
ornamentyki, dekoracji ceramicznych i komnat sprawia, że sewilski alkazar zalicza się do najwspanialszych 
kompleksów pałacowych w Hiszpanii. 
Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli – największy i jeden z najwspanialszych gotyckich kościołów  
na świecie. Powstała w latach 1402–1506 na miejscu meczetu z lat 1184–1196. Pozostawiony minaret, Giralda,  
o wysokości 97 m wkomponowano w bryłę kościoła, uzupełniając o dzwonnicę. We wnętrzu zwracają uwagę 
kaplice – Capilla Mayor i Capilla Real, chór i grobowiec Kolumba. 
Ratusz – wspaniała renesansowa budowla zbudowana w latach 1527–64 na dawnym placu turniejowym. 
Giełda – renesansowy budynek giełdy handlowej, z lat 1583–98. W XVIII wieku Karol III umieścił tutaj Główne 
Archiwum Indii, gromadzące dokumenty związane z dziejami odkrywania i podboju Nowego Świata. 
Torre del Oro – Złota Wieża z XIII wieku jedna ze 166 w systemie obronnym Maurów, potem przebudowana. 
Nazwę zawdzięcza nie tylko ówczesnej okładzinie ze złocistych płytek azulejos, ale i temu, że przechowywano  
w niej złoto złupione w koloniach. Była również istotna z punktu widzenia obronnego, ponieważ pomiędzy nią  
a bliźniaczą, już nieistniejącą wieżą po drugiej stronie Gwadalkiwiru można było rozpiąć łańcuch blokujący wejście 
do portu. Obecnie mieści Museo Marítimo poświęcone zabytkom i mapom morskim. 
Arena walk byków (hiszp. La Plaza de Toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla) – amfiteatr 
zbudowany w latach 1749–1881, mieszczący 12 500 widzów. Wewnątrz znajduje się muzeum corridy, eksponujące 
kolekcję kostiumów (w tym pomalowana przez Picassa purpurowa kapa torreadora), portrety i afisze. 
Główne Archiwum Indii – wpisane na listę UNESCO archiwum zawierające dokumentację posiadłości zamorskich 
Hiszpanii. 
Szpital Miłosierdzia (hiszp. Hospital de la Caridad) – szpital ufundowany w XVII wieku przez Miguela de Mañara. 
Szpital powstał na terenie Stoczni Królewskiej. Przy szpitalu zbudowany został również barokowy kościół, w którym 
znajduje się bogata kolekcja malarstwa hiszpańskiego. 
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Dom Piłata (hiszp. Casa de Pilatos) – XV-wieczny pałac zbudowany na wzór domu Piłata. Jego budowę rozpoczął  
w 1492 roku Pedro Enriquez, królewski namiestnik, którego żoną była Catalina de Ribera. Budowę zakończył jego 
syn Fadrique, pierwszy markiz de Tarifa. Po pielgrzymce do Jerozolimy w latach 1519-1512 stwierdził, że odległość 
z pałacu do kościoła Cruz del Campo jest taka sama jak z domu Piłata do Golgoty. Rozkazał więc umieścić stacje 
drogi krzyżowej między pałacem (pierwsza stacja) a kościołem (ostatnia stacja). 
Plac Hiszpański (hiszp. Plaza de España) – zbudowany w latach 20. XX wieku na podstawie projektu sewillskiego 
architekta Aníbala Gonzálesa półkolisty plac z jednej strony zamknięty pałacem, którego środkowa fasada 
zbudowana została w stylu barokowym, pozostała zaś część budynku w stylu renesansowym. Dodatkowo 
zbudowano dwie wieże narożne wzorowane na Giraldzie. 

Camas             

 
do Santiponce  5 km         do Santiago 967,9 km 

Santiponce          

 
do Itálica 2 km  do Guillena 13 km      do Santiago 962,9 km 

 
Ostatnia okazja do zaopatrzenia się w wodę! 
Itálica – zamknięte w poniedziałki! 
Warto zobaczyć wg Wikipedii: 
Itálica została założona w 206 r. p.n.e. przez Scypiona Afrykańskiego. Urodzony tutaj Trajan zbudował pierwsze  
w mieście marmurowe świątynie. Jego następca Hadrian wzniósł tzw. nowe miasto, którego pozostałości  
są udostępnione zwiedzającym. 
W okresie największego rozkwitu w mieście żyło ok. 10 000 osób. Italica była zamieszkana w okresie panowania 
Wizygotów, jednakże po zdobyciu Andaluzji przez Arabów miasto opuszczono, spełniało tylko rolę kamieniołomu. 
W XVII wieku było wielokrotnie zalewane przez rzekę Gwadalkiwir i w końcu zostało zapomniane. Po ponownym 
odkryciu w 1781 roku rozpoczęto prace archeologiczne. Na początku XIX wieku w Itálice przebywali marszałek 
Francji Nicolas Jean de Dieu Soult i książę Wellington, przeprowadzając prace wykopaliskowe. Na początku  
XX wieku rząd Hiszpanii zlecił rozpoczęcie systematycznych prac wykopaliskowych - znaleziska trafiały do Muzeum 
Archeologicznego w Sewilli. Z okazji Wystawy Światowej w Sewilli w 1992 roku część obiektów takich jak mozaiki, 
amfiteatr (o wymiarach 160 na 137 m, zaliczany jest największych w Cesarstwie Rzymskim. Trzypoziomowe 
trybuny mieściły 25 000 widzów) poddano gruntownej renowacji. 

Guillena  12 tys. mieszk.   @  

 
do Castiblanco 17,5 km         do Santiago 950,6 km 

Albergue de Guillena – schronisko miejskie: Av. de la Vega (obok stadionu, przy wyjściu z miasta w kierunku 
Castilblanco de los Arroyo); tel. 6723730099; Jeśli zamknięte – klucz w barze El Poli, 10 m od albergue  
lub u lokalnej policji; 20 miejsc w 3 salach, 10–12 €. Otwierane o godz. 14.00 przez hospitalerę z ratusza 
(ayuntamiento), zamykane o godz. 21.00. Całoroczne dla pielgrzymów z credencialem. Po remoncie woda ciepła  
i zimna, prysznice. Jest kuchnia z elektryczną kuchenką, mikrofala, lodówka, klimatyzacja! Czysto! (forum Paszka!) 
Tuż obok bar Poli, można tam zjeść menu del día za 8,50 €, czekając na otwarcie albergue, w tym samym budynku 
(Artur). 
Albergue Luz del Camino – schronisko prywatne: c/ Federico García Lorca 8, przy wejściu do miasta;  
tel. 955785262, 665068222; www.albergueluzdelcamino.es, contacto@albergueluzdelcamino.es; działa  
od 2013 r., całoroczne; 13 miejsc w 3 salach, po 12 € ze śniadaniem. Otwarte od godz. 14.00, zamykane o 22.30. 
Możliwość rezerwacji. Pranie w pralce w cenie! Jest kuchnia z jadalnią. 
Hostal Francés: na Av. de Andalucía –15 € za pokój, http://www.hostalbarfrances.com 

Warto zobaczyć:  

Kościół Señora de la Granada, patronka miasta, w stylu mudejar z XV w. Tydzień od 8 września – fiesta!  

http://pl.wikipedia.org/wiki/XV_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Poncjusz_Pi%C5%82at
http://pl.wikipedia.org/wiki/1492
http://pl.wikipedia.org/wiki/Markiz
http://pl.wikipedia.org/wiki/1519
http://pl.wikipedia.org/wiki/1512
http://pl.wikipedia.org/wiki/Golgota
http://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=An%C3%ADbal_Gonz%C3%A1les&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizygoci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arabowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gwadalkiwir
http://pl.wikipedia.org/wiki/1781
http://pl.wikipedia.org/wiki/Archeologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Jean_de_Dieu_Soult
http://pl.wikipedia.org/wiki/Arthur_Wellesley,_1._ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_Wellington
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wystawa_%C5%9Bwiatowa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mozaika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Amfiteatr
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renowacja
http://www.albergueluzdelcamino.es/
mailto:contacto@albergueluzdelcamino.es
http://www.hostalbarfrances.com/
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Etap 2  Guillena  –  Castilblanco de los Arroyos 17,5 km/(20 km) 

 
Wychodzimy z albergue w prawą stronę, idziemy Avenida de la Vega. Dalej szosą A-462 do mostu  

na rzece Rivera de Huelva, potem szosą do ronda i tu w lewo za budynkiem warsztatu wulkanizatora 
(Neumaticos). Strzałki prowadzą nas obok kilku posiadłości starą szosą C-433. Idziemy po niej przez strefę 
przemysłową, ulicami Biprasa i Carpintería, wchodzimy do Vía Pecuaria Cañada Real de las Islas. Na jej początku 
dostrzeżemy pobliski aeroklub. Przelatujące nisko nad gajem oliwnym samoloty przypominają sceny z filmu 
Hitchcocka z Carym Grantem. Przez godzinę będziemy piąć się lekko między gajami oliwnymi i sadami  
aż do pierwszej na Vía de la Plata furtki do przejścia przez posiadłość. Z gaju oliwnego przechodzimy do lasu 
porośniętego dębami i krzewami posłonków. Zaczyna się pasmo Sierra Norte de Sevilla i trasa etapu zbiega  
się tu z szosą prowadzącą z Cortijo del Chaparral (nazwa posiadłości) do Castilblanco de los Arroyos. Po drodze 
zauważymy tablicę informującą o albergue. Zostawiamy szosę na wysokości słupa miliario z napisem „Camino  
de Santiago – Vía de la Plata”, postawionego w 2000 r. przez parlament prowincji Sewilla. Trzeba przeciąć szosę 
A-8002 i iść 2 km naprzód bardzo wąską, zarośniętą zielskiem ścieżką. Dochodzimy do osiedli La Colina  
i San Benito Abad po lewej i prawej stronie szosy. Przechodzimy szosę okrężną drogą, by nie iść asfaltem i wrócić 
na nowo do szosy, po której wchodzimy do Castilblanco. Aby dojść do schroniska, nie trzeba wchodzić  
do śródmieścia, a kontynuować w prawo 100 m do stacji benzynowej Repsol przy A-462 i tam odebrać klucze.  
Za stacją tablica pokazuje kierunek do albergue! 

Castilblanco de los Arroyos  5 tys. mieszk.  @  

 
do Almadén de la Plata 29,3 km        do Santiago 931,4 km 

Albergue de Castilblanco de los Arroyos – schronisko miejskie: Urbanización La Sierra, 100 m w prawo  
od stacji benzynowej (też informacja turystyczna); tel. 955734811; hospitalera Marta przychodzi wieczorem 
wstawić pieczątki w credencialach. Czynne 28.02–31.10; cena 5 €/ donativo. 28 łóżek w 2 pokojach, otwiera 
pierwszy pielgrzym, który pobiera klucz na stacji benzynowej, zamykane o godz. 22.00. Mogą nocować grupy, nie 
tylko pielgrzymi! Ciepła woda? Nieciekawa łazienka, 2 prysznice, kuchnia gazowa. Można też spać na karimacie  
na ogromnym tarasie. Kuchnia raczej symboliczna. (Artur) Było odmalowane w marcu 2013 r. Można zjeść  
w restauracji Casa Laura. 
Warto zobaczyć: Kościół Divino Salvador w stylu mudejar, przebudowywany w XVI i XVII w., trzynawowy,  
we wnętrzu rzeźba Matki Boskiej Nuestra Señora de Gracia z XVI w., patronki miasta. Fiesta w pierwszą niedzielę 
sierpnia. Rzeźba przedstawiająca Miguela de Cervantesa.  
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Etap 3  Castilblanco de los Arroyos  –  Almadén de la Plata  29,3 km 

 

Moja rada: z Castilblanco pierwsze 15 km camino prowadzi szosą SE-185, prostą jak strzała. Dla ochrony przed upałem można 
wyjść nawet dwie godziny przed świtem, nie zgubimy się przy świetle latarki lub księżyca. Woda będzie po ok. 18 km  
od Castilblanco na dziedzińcu „domu leśniczego”. (Artur) 

Jeśli spaliśmy w schronisku, wyruszamy w dół przez Avenida Antonio Machado, obok szosy. Po wyjściu  
z miasteczka trzeba wejść na szosę SE-185, której drogowskaz wskazuje 30 km do Almadén de la Plata. Jeśli 
idziemy ze śródmieścia miasteczka, żółte strzałki będą nas prowadzić do kościoła Divino Salvador, by zejść 
uliczkami do skrzyżowania z szosą. Przed nami ponad 16 km asfaltu. 

Po 1,5 km po naszej prawej stronie zostawiamy osiedle mieszkaniowe Las Minas y Sierra Norte, którego 
obszar mieszkaniowy przewyższa Castilblanco. Będziemy iść pod górę w otoczeniu dębów korkowych i pastwisk 
bydła hodowanego na corridy. Miniemy pastwisko „Yerbabuena”, własność znanego matadora. W najwyższym 
punkcie szosy, na wysokości 520 m n.p.m., między słupkami kilometrowymi 14 i 15 szosy SE-185, miniemy antenę 
programu telekomunikacyjnego STAR. Kilometr dalej opuścimy w końcu szosę w prawo przez wejście do Parku 
Narodowego Berrocales (przy wejściu dwa ogromne gliniane dzbany). Wchodzimy na teren posiadłości Casa 
Forestal, gdzie bardzo prawdopodobne jest spotkanie z jeleniem. Zachęceni szansą takiego randez-vous, 
wchodzimy przez furtkę w ogrodzeniu z drutu kolczastego i brniemy dalej. Po 1,5 km mijamy dom leśniczego  
La Morilla i kontynuujemy jeszcze przez godzinę po asfaltowej ścieżce, która wije się przez park. Uważamy  
na oznakowanie i zbaczamy w lewo w gruntową ścieżkę. Przechodzimy przez mały strumyk i dostrzegamy kolejny 
współczesny słupek miliario – taki jak ten, widziany dzień wcześniej. Z lewej strony – ruiny dawnego miasteczka 
Berrocal. 

Przez teren na nowo zalesiony sosnami kontynuujemy ścieżką aż do końca ogrodzenia z drutu kolczastego. 
Ścieżka zwęża się między krzewami posłonka, osiągamy coraz większą wysokość (różnica poziomu 130 m  
na przestrzeni 1,5 km) i coraz bardziej odczuwamy zmęczenie, by w końcu dotrzeć do Wzgórza Drogi Krzyżowej 
(Alto del Calvario – 561 m n.p.m. z punktem widokowym). Z tej wysokości mamy dobry widok na okolice:  
na północy w dole Almadén de la Plata z kopalniami marmuru, a dalej wzgórze Cerro de los Covachas.  
Na południu zarys gór. Schodzimy w dół i po 1 km przybywamy do naszego celu. 

Na całej trasie nie ma żadnej miejscowości, trzeba mieć wodę i jedzenie na 6 godzin marszu, a może  
i więcej! W lecie temperatura do 45⁰C. 
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Almadén de la Plata  1,5 tys. mieszk.                           

 
do El Real de la Jara 16 km        do Santiago 902 km 

Albergue Juvenil Vía de la Plata de Almadén de la Plata – młodzieżowe schronisko miejskie: c/ Puerto  
de la Cruz; tel. 954735082; opiekuje się Manuela, która mieszka pod nr 22 tej samej ulicy; 16 miejsc  
dla pielgrzymów, cena 7 €, woda ciepła, 2 prysznice męskie i 2 damskie, jest kuchnia na dwie płyty, lodówka. 
Bardzo dobre! Całoroczne. 
Casa del Reloj – schronisko prywatne: Pl. de Reloj 9; tel. 622175519; www.eulate.net/ruraltellez/; cena 10 €, 
śniadanie 2 €; 7 miejsc w 3 pokojach, otwarte w godz. 11.00–22.00, pranie w pralce 3 €, jest kuchnia. 
Hostal Casa Concha: dwójka za 15 € tylko dla pielgrzymów 
W restauracji La Espuela menu del día 7 €. Dwa sklepy słabo zaopatrzone. 
Warto zobaczyć: 
Słowo Almadén pochodzi od arabskiego almadán albo almadín, oznaczającego kopalnię metalu, w domyśle 
srebra. Dziś z Calvario (wzgórza Drogi Krzyżowej) można dostrzec leżące na północy, na wzgórzu Cerro  
de los Covachos kamieniołomy marmuru niebieskiego, białego i różowego. Tam również znajduje się jaskinia 
zamieszkała przez naszych przodków w czasach prehistorycznych.  
Kościół Santa María de Gracia z końca XVI w. i początków XVII w. budowany przez budowniczego katedry  
w Sewilli. Główny ołtarz zawiera rzeźby z XVIII w. 
Wieża Torre del Reloj zbudowana w 1905 r. na planie kwadratu w stylu neomudejar.   

http://www.eulate.net/ruraltellez/
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Etap 4  Almadén de la Plata  –  Monesterio  34,5 km/ (38 km) 

 
              Kontynuując śladem żółtych strzałek, ulicą Almadén idziemy do areny corridy. Z przodu wznosi się wzgórze 
Covachas i idziemy między panelami słonecznymi, ustawionymi w nasłonecznionym miejscu. Już przy schodzeniu 
między opuncjami znajdziemy pierwszą furtkę (bramkę), jedną z wielu na tym etapie do El Real de la Jara, którą 
trzeba sobie otworzyć, by iść dalej. Napotkamy stada czarnych świń iberyjskich (najlepsza szynka pochodzi właśnie 
z nich) i przybywamy do ogromnego domu z kolumnami Finca La Postura. Camino doprowadzi nas do przejścia 
przez strumyk Víbora, a po 100 m do szosy A-461, która wiedzie do El Real de la Jara. My jednak kontynuujemy  
w lewo utwardzoną drogą pod lekkie wzniesienie, obok koryta rzeki. Po pierwszej godzinie profil etapu łagodnieje. 
Przez kolejne 2,5 km będziemy wędrować przez posiadłość Arroyo Mateos – w zachwycającym otoczeniu  
i towarzystwie różnych zwierząt domowych.  

Strome zejście doprowadzi nas do przejścia przez strumyk Mateos, najniższy punkt etapu, który na mapie 
jest zaznaczony nazwą strumyka Huerta del Corcho. Jego wody wpadają do Rivera del Cala. Tu, po niecałych 
250 m napotkamy granicę z prowincją Huelva, ale jej nie przekraczamy. Teraz droga wznosi się i po 100 m 
przechodzimy obok tablicy, która informuje nas o starej drodze Almadén o de Los Bonales. Będziemy 
kontynuować tą drogą po lekkim wzniesieniu równoległe do linii wysokiego napięcia. 

Zejście doprowadzi nas do wyjścia z terenów prywatnych. Stąd idziemy 4 km, praktycznie po płaskim  
– jedynie pod koniec, w pobliżu pastwiska Robles, trochę pod górę. Nie ma możliwości, by zabłądzić na tej 
szerokiej ścieżce, która prowadzi nas do El Real de la Jara, ostatniego andaluzyjskiego miasteczka Camino. 
Wchodzimy do miejscowości ulicą Pablo Picasso, obok albergue. Ten odcinek trasy liczy tylko 15 km, bez żadnej 
osady i źródła wody. Do następnej miejscowości Monesterio jest 20 km. 

Opuszczamy El Real de la Jara obok kościoła San Bartolomé, by skręcić w lewo w ulicę Jose María Pedreiro 
na szlak do Monesterio. Po 1 km przekraczamy granicę prowincji Sewilla i wchodzimy do prowincji Badajoz. 
Przechodzimy przez strumyk la Víbora. Po prawej stronie znajdują się ruiny zamku las Torres o nieznanym 
pochodzeniu i funkcji. Przypuszcza się, że zamek pochodzi z wczesnego średniowiecza, a z jego oryginalnej 
sylwetki zachowały się trzy cylindryczne wieżyczki. 

Bez cienia, który dałby nam schronienie przed słońcem, idziemy obok rozległego ciągu posiadłości 
Vistahermosa. Po przejściu 4,5 km od El Real de la Jara nasz szlak przecina ścieżkę szlaku Ruta de los 
Contrabandistas, która prowadzi do pasma górskiego San Roque, oddalonego o kilka kilometrów po prawej 
stronie. Przybywamy do szosy EX-103, obok futurystycznej kaplicy San Isidro. Kontynuujemy w lewo, po kilkuset 
metrach pojawi się N-630, której ślady zgubiliśmy na pierwszym etapie, w miejscowości Santiponce. Idziemy dalej 
szosą N-630 w prawo w kierunku Monesterio. Na rondzie (na prawo: stacja benzynowa z barem) przechodzimy  
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pod drogą ekspresową, mijamy tablicę „Monesterio 10 km”. Za słupkiem kilometrowym 726 km na N-630 
skręcamy w lewo (drogowskaz camping). Następnie pod drogą szybkiego ruchu i na skrzyżowaniu skręcamy  
w prawo na szosę, która wkrótce zmienia się w drogę utwardzoną biegnącą wzdłuż A-66. Szlak doprowadza  
nas na nowo do N-630. Skręcamy w lewo i szosą docieramy do Monesterio.  

Uwaga: Latem dobrze jest wyruszyć wczesnym rankiem, ponieważ po drodze z El Real de la Jara nie ma 
miejsc ocienionych. 

El Real de la Jara  1,6 tys. mieszk.     @      

 
do Monesterio 20 km         do Santiago 885 km 

Albergue miejskie El Realejo: c/Pablo Picasso; tel. 954733007; www.elrealdelajara.es; klucze w informacji 
turystycznej (c/ Parroco Antonio Rosendo 2) otwartej w pn.–pt. rano i po południu, w sb. i nd. – rano  
(gdy zamknięte – na drzwiach jest numer telefonu kontaktowego); otwiera pierwszy pielgrzym. Klucz zostawia się  
w skrzynce przy wejściu. 32 miejsca na łóżkach piętrowych, 3 pokoje 4-osobowe na dole i jeden 10-osobowy  
na górze, cena 10 €, w tym ręcznik i koc.   
Alojamiento del Peregrino – schronisko prywatne: c/ Pablo Picasso 17; tel. 654862553; 
www.alojamientodelperegrinoelrealdelajara.es; działa od 2011 r.; całoroczne, 12 miejsc w 4 pokojach (1 z łóżkiem 
małżeńskim) po 10 €, w tym pościel. Można rezerwować. Jest kuchnia, bar i sklepik, można kupić wodę. 
Alojamiento Molina – prywatne: c/ Real 70; tel. 954733053, 607742350; 14 łóżek po 12 € ze śniadaniem, 
całoroczne. 
Warto zobaczyć:  
Z miejscowością związana jest legenda, że podczas odbijania terytorium południowej Hiszpanii przez króla 
Ferdynanda III Świętego w zdobyciu miasta pomógł jego siłom jeleń, który wskazał najsłabszą część murów.  
Średniowieczny zamek z XV w., znaczna część murów odnowiona, wstęp wolny. 
Kościół San Bartolomé w stylu mudejar z tego samego okresu. 
Styl mudejar jest mieszanką stylu chrześcijańskiego (romańskiego i gotyku) z muzułmańskim. Zwykle 
wykonawcami byli mudejarowie (wyznawcy islamu pozostali na terenie Hiszpanii po okresie rekonkwisty)  
lub Maurowie. Główny budulec to cegła, kamień, stiuk i drewno. 
Można skorzystać z basenu za 2,5 €. 

Monesterio  4 tys. mieszk.      

 
do Fuente de Cantos 21,6 km        do Santiago 864,7 km 

Albergue parafialne: otwarte w 2011 r.; Av. Extramadura 218 (szosa N-630); tel. 924316997; 3-pokojowy 
apartament z kuchnią i łazienką. 12 łóżek w 3 pokojach, cena 10 €. (Artur) 
Albergue Las Moreras – schronisko prywatne: c/ Ronda Segura de León 3; tel. 647234400; 
www.alberguemonesterio.com; otwarte w 2013 r.; 50 miejsc w 11 pokojach po 10 € (grupa 15 osób po 8 €), Wi-Fi. 
Można rezerwować. Recepcja w godz. 12.00–21.00. 
Albergue La Castua – prywatne: 12 €. 
Hostal Exstremadura: Cena 10/12 €. Pokój 1-osobowy z telewizorem i klimatyzacją, ręczniki pościel. Wi-Fi, 
lodówka w oddzielnym budynku, w którym też jest jadalnia. Menu pielgrzyma 7,5 €. 
Hostal Moya: 20 € za jedynkę. 
Warto zobaczyć: 
Jest to pierwsze miasto Estremadury leżące na szlaku traktu rzymskiego. 
Kościół San Pedro z XV w. zbudowany z cegły i kamienia w stylu późnego mudejar z wstawkami gotyckimi  
i renesansowymi. Na wieży zegar z XVII w. Obok kościoła Centro de Interpretación de la Vía de la Plata – plansze 
ilustrujące trakt rzymski oraz interaktywne ekrany do prezentacji audiowizualnej, podobne napotkamy w Mérida  
i w Baños de Montemayor. 
Bezpłatnie można skorzystać z basenu! 
  

http://www.elrealdelajara.es/
http://www.alojamientodelperegrinoelrealdelajara.es/
http://www.alberguemonesterio.com/
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Etap  5  Monesterio   –  Fuente de Cantos  21,6 km 

 
Wychodzimy z Monesterio i podążamy ścieżką przy szosie N-630, którą zostawimy przy boisku.  

Za boiskiem skręcamy w lewo na starą drogę z popękanym asfaltem prowadzącą do oczyszczalni ścieków.  
Na trasie, po lewej stronie towarzyszą nam drzewa figowe, drzewa oliwek i strumyk La Dehesa. Skręcamy w lewo  
na ścieżkę wiodącą wzdłuż strumienia. Po 3 km od startu przechodzimy strumyk po betonowej kładce  
i kontynuujemy naszą drogę w otoczeniu dębów ostrolistnych między dwoma kamiennymi murkami.  
Ani otoczenie, ani położenie nie zmieniają się zbytnio i dochodzimy do szosy BA-V-1668. Przecinamy ją i idziemy 
prosto szeroką polną ścieżką do okolicy zwanej jako chaparral del Hospital. Kolejne kilometry przez pastwisko 
pokonujemy bez trudu, idąc po rozległej równinie. Mijamy dziesiąty kilometr etapu w miejscu zwanym jako 
Cerrillo. Wydaje się nieprawdopodobne, że jeszcze zostało 11 km do rodzinnej miejscowości malarza Francisco 
Zurbarána – Fuente de Cantos. Kontynuujemy łagodnym zejściem przez ponad kilometr, by zmienić kierunek  
na północno-wschodni, szukając koryta strumyka Bodión, który musimy przejść. Od tego punktu o wysokości  
550 m n.p.m., najniższej tego dnia, zaczynamy wspinać się do wysokości 620 m n.p.m., by przybyć do miejsca 
znanego jako Dehesa del Campo. Schodzimy lekko w dół i w Villa Camino de Santiago mijamy ceramiczne tablice  
z informacją, ile kilometrów przeszliśmy od Sewilli i ile nam zostało do Santiago de Compostela. 

Pokonujemy ostatnie 4 km i dochodzimy do N-630, której trasa biegnie po prawej stronie. Przechodzimy 
szosę EX-202 i wkraczamy do Fuente de Cantos. Jeśli chcemy pójść do albergue, ciągniemy dalej szosą w lewą 
stronę, kierując się znakami. Przed tablicą końca Fuente skręcamy w prawo. Albergue jest na skraju miasteczka. 

Fuente de Cantos  5 tys. mieszk.   @   

 
do Calzadilla de los Barros  6 km       do Santiago 842,9 km 

Albergue Turístico Vía de la Plata de Fuente de Cantos – schronisko miejskie: c/ Frailes; tel. 924500397/ 
665962628; hospitalera María José; Albergue mieści się w zabudowaniach dawnego klasztoru – szpitalu 
franciszkanów. Odnowione z funduszy UE; Cena 10 €, śniadanie 2 €. 31 miejsc, 12 na łóżkach piętrowych  
i 19 na łóżkach w 7 pokojach. Możliwość rezerwacji. Otwarte cały dzień; Pralka i suszarka darmowa. W planach 
jest kuchnia. We wrześniu 2013 r. było zamknięte.  
Apartamentos El Zaguán de la Plata – kwatery prywatne: c/Llerena 40; tel. 924500999/678277716; 
http://www.elzaguandelaplata.es; 8 miejsc; specjalna cena dla pielgrzymów 12 €; nocleg na łóżku piętrowym  

http://www.elzaguandelaplata.es/
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z pościelą i ze śniadaniem! Czynne cały rok. Możliwość rezerwacji. Kuchnia dobrze wyposażona, miejsce  
na rowery, Wi-Fi! 
Internet w bibliotece! 

Warto zobaczyć: 
W Fuente de Cantos urodził się malarz Francisco Zurbarán. Dwie znane fiesty, Romería de San Isidro  
y la Chanfaina i święto kulinarne związane z regionem Estremadura (można spróbować typowego pasterskiego 
jedzenia), odbywają się w kwietniu. 
Kościół parafialny Nuestra Señora de la Granada – miejsce chrztu Zubarána. Pierwsze informacje o świątyni 
pochodzą z XV w. Z tego okresu jest wieża nad główną kaplicą. Ołtarz główny – z połowy XVIII w.  
Muzeum Zubarána, przy ulicy dawniej Barriga, a obecnie Águilas mieści się w prawdopodobnym domu rodzinnym 
malarza. Meble z XVI w. oraz reprodukcje dzieł Zubarána. 
W okolicy stanowisko archeologiczne Castillejos. 
  



 Camino de Santiago 01.2014 r. 

Camino Vía de la Plata ::    Maciej R.  

 

Strona 13 z 56 
 

Etap 6  Fuente de Cantos   –  Zafra  24,6 km 

 
Dawny klasztor – szpital franciszkanów, dziś albergue, stoi na zachodnim krańcu Fuente de Cantos. Trzeba 

iść przez miejscowość, by przejść szosę BA-069 i znaleźć drogę, początkowo betonową, a później żwirową, która 
przez ok. 6 km poprowadzi nas do wejścia do Calzadilla de los Barros. Wprowadza nas czerwona strzałka  
na murku i żółta na słupku znaku drogowego. 

Chociaż nie ma możliwości zgubienia się, jako punkt odniesienia potraktujmy szosę N-630. Biegnie 
równolegle ok. 600 m po naszej prawej stronie. Przez ponad godzinę będziemy iść między winnicami przez 
miejscowości La Cigüeña, Viña Sola i La Ensancha. W Calzadilla kierujemy się wyblakłymi żółtymi strzałkami, które 
– niestety – nie prowadzą do kościoła San Salvador. Warto zatrzymać się tu i zobaczyć jego główny ołtarz w stylu 
gotycko-mudejar, znajdujący się na liście dziedzictwa kultury Hiszpanii. 

Kontynuujemy marsz do Puebla Sancho Pérez, omijając – w zależności od pory roku – mniejsze  
lub większe koryta strumieni. Zbliżamy się do N-630, by przejść przez rzekę Rivera Atarja. Po 200 m musimy 
uważać na oznakowanie, bo skręcamy raptownie w lewo, by iść w kierunku północno-zachodnim po ścieżce 
nazywanej Srebrną. 

Teraz czeka nas blisko 9 km bez zbaczania z drogi. Przecinamy różne ścieżki i szlaki. Idziemy przez winnice  
i gaje oliwne, w których żyje wiele rodzajów zwierząt łownych – kuropatw, zajęcy, królików itp. Do Puebla Sancho 
Pérez wejdziemy po przejściu torów kolejowych i szosy, która prowadzi w kierunku Medina de las Torres.  
W Puebla można zakończyć ten etap, można też pójść dalej, w kierunku Zafry (możemy iść szosą BA-160  
lub chwilę po wejściu na szosę skręcić w prawo w kierunku zabudowań stacji i wejść na ścieżkę – strzałka  
na murku). 

Stacja kolejowa Zafra jest już tuż-tuż. Gdy do niej dotrzemy, przyjmujemy sobie jako punkt odniesienia 
opuszczony ceglany budynek, którego architektura przypomina styl mudejar. Trzeba minąć jego fasadę główną  
z napisem ZH 1917, by iść Zafra Avenida de la Estación aż do Parque de la Paz. Podążamy wzdłuż parku, mijamy 
Alcázar i za parkiem skręcamy w prawo, a zaraz potem w lewo w ulicę López Asme. Idziemy nią aż do Calle Ancha 
(siódma ulica odchodząca w prawo). Tu znajduje się albergue i punkt, z którego wczesnym rankiem kolejnego dnia 
rozpoczniemy kolejny etap wędrówki. 
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Calzadilla de los Barros 1 tys. mieszk.     @     

 
do La Puebla de Sancho Perez 18,6 km       do Santiago 836,4 km 

 
Albergue Juvenil de Calzadilla de los Barros – schronisko młodzieżowe: Pradera de San Isidro – obok klasztoru; 
tel. 924584745; gdy zamknięte – klucz w ratuszu (pn.–pt. godz. 9.00–15.00, pn.–czw. godz. 17.00–19.00,  
w weekendy zamknięte – trzeba zadzwonić pod nr 654336394 lub 699216127); cena 6 €, 40 miejsc (łóżka 
piętrowe) w 3 pokojach, możliwość rezerwacji; jest pralka, brak kuchni.  
Internet w bibliotece w ratuszu, jest piekarnia i restauracja, apteka oraz punkt medyczny czynny do godz. 15.00. 
Warto zobaczyć: 
Kościół parafialny San Salvador z XV w. na planie prostokąta z jedną nawą podzieloną na 5 części łukami. 
Wykonany z kamienia i cegły. Absydę kończy wieża z blankami, co nadaje kształt średniowiecznej twierdzy. 
Główny ołtarz namalowany przez Antóna z Madrytu na przełomie XV i XVI w. –  wpisany na listę Dziedzictwa 
Kultury Hiszpanii w 1982 r. 

La Puebla de Sancho Perez  3 tys. mieszk.        @    

 
do Zafra 4,3 km          do Santiago 821,4 km 

? Albergue Turistico Vía de la Plata („Ermita de Belén”) – schronisko turystyczne: w klasztorze Nuestra Señora  
de Belén; ok. 1,3 km na lewo od trasy camino. Dojście ulicą Av. Belén, która przechodzi w Camino de Belén;  
Tel. 638284988 (lepiej zadzwonić, by dowiedzieć się, czy jest otwarte – ostatnia informacja od pielgrzymów, że 
jest zamknięte!); cena 10 €, śniadanie 2 €; 18 miejsc na łóżkach piętrowych w 3 pokojach; możliwość rezerwacji; 
otwarte cały dzień; pralka i suszarka za 1 €; lodówka, ręcznik i mydło; można zjeść ciepłe danie w restauracji, 
patio. 
Warto zobaczyć: 
Miejscowość założona w 1498 r. w herbie ma Krzyż Santiago, ponieważ należała do Zakonu Santiago. 
Kościół parafialny Santa Lucía odbudowany XVI w. w stylu mudejar. Za kościołem pozostałości po domu należącym 
do zakonu. 
Kaplica Nuestra Señora de Belén położona na lewo od szlaku przed miasteczkiem  jest przystosowana do celów 
albergue; Jeśli masz zamiar nocować idź szosą BAV-3012  

Zafra  17 tys. mieszk.      @       
 

do Los Santos de Maimona 4 km        do Santiago 817,1 km 

Albergue Turístico Vía de la Plata – schronisko prywatne: C/ Ancha 1; tel. 665962628 (María José) i 691537283 
(Filo); hospitalera Mónica Filos; mieści się w dawnym klasztorze św. Franciszka. Cena 10 €, śniadanie 2 €.  
22 miejsca (18 na łóżkach piętrowych), 2 pokoje 2-osobowe z oddzielnym prysznicem – cena do uzgodnienia. 
Otwarte cały dzień. Pralka i suszarka, lodówka, ręcznik i mydło. Jest kuchnia, jadalnia. Dostęp do Internetu Wi-Fi. 
Albergue de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Zafra – schronisko prywatne, otwarte  
w 2013 r.: Av. de La Estación 17; tel. 617 846 551, 924 96 21 23; całoroczne, 30 miejsc, w tym 8 łóżek 
pojedynczych, donativo/ 10 €? Otwarte od godz. 12.00 do 22.00. Pralka, suszarka, lodówka, kuchnia. Ma bardzo 
dobre opinie na hiszpańskim forum! Hospitalero Antonio. 
Warto zobaczyć wg Wikipedii: 
Dwa arkadowe place: Plaza Grande i Plaza Chica (w jednej kolumnie wyrzeźbiona jest dawna miara kastylijska  
o długości 83 cm, znana jako vara de Zafra) będące świadectwem pozostałości po mauretańskich budowniczych.  
W czasach podbojów kolonialnych w mieście zatrzymał się, nim wyruszył na podbój Meksyku, hiszpański 
konkwistador Hernán Cortés. 
Alcázar de los Duques de Feria, budynek na planie czworokąta z ośmioma wieżyczkami i basztami. Dziś hotel. 
Klasztor Convento de Santa Clara, znany także jako Monasterio de Santa María del Valle. Ufundowany w 1428 r. 
przez pierwszego z rodu Feria i jego żonę Elvirę Laso. Główny ołtarz z alabastru z obrazem Virgen del Valle.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Konkwista
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hern%C3%A1n_Cort%C3%A9s
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Etap 7 Zafra   –  Almendralejo 36,7 km 

              
Uwaga: Dwa nowe albergues na trasie (pierwsze – w dawnym Almazara, między Santos Maimona a Villafranca  
de los Barros i drugie – w Torremejía) umożliwiają zmianę układu etapów. Zaleca się te warianty. Omija się dość 
drogi nocleg w Almendralejo (brak albergue):  
1-A: Zafra – albergue Almazara: 12,3 km; 2-A: albergue Almazara do Torremejía: 34,5 km;  
1-B: Zafra – Villafranca de los Barros: 18,9 km; 2-B: Villafranca de los Barros - Torremejía: 27,5 km.  
Decyzja należy do Ciebie. 

Na trasie, obok strzałek, pojawiają się słupki z muszlą wskazujące drogę! 
Oznakowanie w Zafra jest kiepskie. Zaczynamy dzień od albergue przy ulicy Ancha i idziemy ulicą  

San Francisco, by przejść na rondzie szosę N-432 prosto w ulicę Torre San Francisco. Z przodu przed nami widać 
Torre de San Francisco, unikatową pozostałość dawnego klasztoru z XV w. Mijamy ją i osiedle mieszkaniowe,  
by iść dalej szlakiem, który wznosi się w górę między prywatnymi posesjami do pasma Sierra de San Cristóbal. 
Schodzimy przez las sosnowy do samego wejścia do Los Santos de Maimona, pierwszej i jedynej miejscowości 
przed Villafranca de los Barros, odległej o ponad 15 km. 

Wchodzimy ulicą Zafra i ciągniemy dalej do plaza España. Tu, naprzeciwko ayuntamiento znajduje  
się kościół Nuestra Señora de los Ángeles, który obchodzimy z lewej strony, mijając jego fasadę w stylu 
plateresco. Dalej: ulice Plaza Chica, Teniente Blanco Marín y Obispo Luna. Skręcamy w lewo w ulicę Altozano  
i idziemy aż do przejścia przez szosę EX-364. Tu w lewo w ulicę Santisimo (za miastem strzałka na słupie po lewej 
stronie wskazuje drogę wysadzaną drzewami, które mogą dać trochę cienia). Po kilkuset metrach skręcamy  
w prawo w polną drogę (granitowy słupek wskazuje kierunek). Opuszczamy Los Santos de Maimona, przechodząc 
most na Rivera de Robledillo. Po naszej prawej stronie, w odległości ok. 1 km widać zarys torów kolejowych  
i naszej nieodłącznej towarzyszki, N-630. Z przodu długi odcinek winnic i wiekowych drzew oliwek. Przejdziemy 
 12. kilometr etapu – obok dojazdu do dawnej tłoczni oliwy, dziś zamienionej w albergue turystyczne  
(La Almazara). Później docieramy do skrzyżowania z szosą Ribera del Fresno o de los Moros. Skręcamy w prawo, 
przechodząc nad torami kolejowymi i przecinamy N-630. Idziemy wiaduktem nad drogą ekspresową i opuszczamy 
szosę w lewo, by iść równolegle do A-66 i dojść znów do N-630, której poboczem dotrzemy do Villafranca  
de los Barros. Po drodze mijamy kaplicę Ermita San Isidro i restaurację. 

Lokalną szosą wchodzimy do miejscowości nazywanej Ciudad de la Música (Miastem Muzyki) i kierując 
się niebieskimi kafelkami z żółtą muszlą, idziemy ulicami Caballeras, Zurbarán, Martínez, by przybyć do placu,  
przy którym stoi kościół Nuestra Señora del Valle. Jest to centrum miasteczka i kto chce iść dalej  
do Almendralejo, ma jeszcze przed sobą 18 km. Teraz wspinamy się ulicą Santa Joaquina, plaza Corazón de Jesús  
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i ulicą Calvario, by przybyć do kaplicy Coronada. Skręcamy w lewo w ulicę San Ignacio, gdzie, po prawej stronie 
znajduje się Instytut Meléndez Valdés. Idziemy drogą i po 700 m przechodzimy szosę BA-6004. Kontynuujemy, 
omijając gaje oliwne, które ustępują winnicom z gliniastą glebą. Oznakowanie identyczne jak w regionie Barros, 
czyli granitowymi słupkami. W oddali, po lewej stronie mamy szosę N-630 i A-66.  

Boisko publiczne El Chaparral będzie kolejnym naszym punktem odniesienia. Opuszczamy szeroką drogę  
i wchodzimy na wąską ścieżkę między winoroślami. Po 3,5 km docieramy do szerszego szlaku, którym skręcamy  
w lewo do strumyka Bonhabal. Mijamy go, kierując się prosto i po prawie godzinie jesteśmy na skrzyżowaniu  
z szosą BA-013 (EX-212) prowadzącą do Almendralejo. Jeśli chcemy tam zanocować, to idziemy poboczem szosy  
w lewą stronę nieco ponad 3 km (przechodzimy po moście drogi ekspresowej) i przybywamy do Almendralejo. 
Jeśli nie chcemy nocować w Almendralejo, to po przecięciu szosy idziemy dalej tą samą polną, szeroką drogą 
prosto do Torremejía, co znacznie skraca drogę. (na podstawie mapy z Google). Do miasteczka wchodzimy ulicą 
de la Calzada Romana (czyli traktu rzymskiego). 

Los Santos de Maimona 8 tys. mieszk.   @   

 
do La Almazara  8 km         do Santiago 812,1 km 

Albergue Municipal de Los Santos de Maimona – schronisko miejskie: Sierra de San Cristóbal; tel. 924544801; 
klucze pn.–pt. do południa w biurze informacji turystycznej; gdy zamknięte – w policji lokalnej; całoroczne,  
40 miejsc na łóżkach piętrowych w jednej sali podzielonej przepierzeniem na pół; cena 3 €; możliwość rezerwacji; 
jest kuchenka elektryczna, lodówka, jadalnia. Na Plaza Mayor mapka, która pokazuje, jak dojść do posterunku 
policji. Klucze trzeba rano zwrócić na policję. Z albergue piękny widok na miasto. Niedaleko sklep spożywczy  
i restauracja z menú za 9 €. (Artur) 
Warto zobaczyć: 
Kościół Nuestra Señora de los Ángeles z XVI w. – trzynawowy, na planie prostokąta w stylu gotyckim. Wyróżniają 
się Puerta del Perdón – Drzwi Przebaczenia w stylu plateresco. 
Palacio de la Encomienda w tym pałacu mieszkał lokalny komandor Zakonu Santiago. 

La Almazara             
 

do Villafranca de los Barros 6,8 km       do Santiago 804,1 km 

Albergue Turístico La Almazara, - schronisko turystyczne: położone między Santos de Maimona i Villafranca  
de los Barros, z dala od miejscowości – czerwonobrunatny budynek otoczony murem wśród gajów oliwnych,  
ok. 500m od N-630; tel. 634905944; otwarte w 2010 r.; cena 12,5 €, śniadanie 2–3 €; 24 miejsca, z tego  
16 na łóżkach piętrowych w 7 pokojach; możliwość rezerwacji. Przyjmują od godz. 13.00, zamykane o 22.00.  
W cenie ręcznik i szampon; restauracja w albergue z menu del día, jest dostęp do Internetu. Nazwa Almazara 
pochodzi z arabskiego, służyła do tłoczenia oliwy z oliwek. Osamotniony kompleks budynków dawnej tłoczni oliwy 
na wzgórzu w otoczeniu gajów oliwnych. Polecany przez hiszpańskich pielgrzymów. Dobra atmosfera, dobre 
jedzenie i obsługa. 

Villafranca de los Barros. 13 tys. mieszk.     @      
 

do Almendralejo 17,6 km         do Santiago 796,5 km 

 
Albergue Tierra de los Barros – schronisko prywatne: c/ Nueva 35; tel. 665261758;otwarte w 2012 r., 12 miejsc 
po 10 €, jest kuchnia. 
Albergue El Carmen – schronisko prywatne: c/ Carmen 26a, otwarte w 2012 r., 12 miejsc po 10 €, śniadanie 2 €, 
możliwość rezerwacji, otwarte w godz.10.00–23.00, jest wyposażona kuchnia. 
Casa Perín – kwatery prywatne: c/ Carrillo Arenas 40; tel. 646179914; www.casaperin.com; cena 18 €, 12 miejsc  
w 5 pokojach, są też jedynki, całoroczne; pościel, ręcznik i mydło w cenie, wyposażone łazienki, jest kuchnia,  
jadalnia i patio. 
Warto zobaczyć: 
Kościół parafialny Nuestra Señora del Valle z XVI w., trzynawowy na planie prostokąta. Wyróżnia się fasada wieży. 
Kaplica Virgen de la Coronada z XV w., śnieżnobiała. Z tego okresu pochodzi główna kaplica i część wieży.  

http://www.casaperin.com/
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Fiesta 8 września – święto winobrania.  

Almendralejo       @  

 
do Torremejía 14 km         do Santiago 779,3 km 

 
Pensión na Av. San Antonio 33: tel. 924660698; przyjmuje pielgrzymów za 15 €.. Na drzwiach brak tabliczki,  
że to pensión, trzeba nacisnąć dzwonek na drzwiach, można też iść do informacji turystycznej, tam pracownik 
zadzwoni do Rosy i uprzedzi o naszym przybyciu. Generalnie nie byłem zadowolony z tego noclegu – brak dostępu 
do kuchni, lodówki, przygotowywanie kanapek „na kolanie” w pokoju, jak to w hoteliku. Gdybym szedł kolejny  
raz VdLP, wybrałbym nocleg w albergue w Villafranca. (Artur) 
Warto zobaczyć: 
Stolica okręgu Tierra de Barros, winorośli i drzew oliwnych. 
Kościół Nuestra Señora de la Purificación z XVI w. na bazie kaplicy z XV w., jednonawowy. 
Palacio de Monsalud z 1752 r. był domem rodzinnym poety romantycznego José Espronceda. Dziś to siedziba 
sejmiku.  
Noche de las Candelas (noc ognia) – o świcie 2 lutego mieszkańcy miasta palą ogniska uwieńczone figurami 
symbolizującymi złe duchy. Ogniska rozpalają na dźwięk dzwonów i świętują, pijąc wino i biesiadując!  
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Etap 8  Almendralejo  –  Mérida 29,6 km 

 
Są dwa warianty przejścia odcinka do Torremejía. Pierwszy łatwy i szybki: 13 km szosą N-630. Drugi liczy 

14 km i omija asfalt szosy i jest bardziej zbliżony do idei camino. Idziemy w kierunku wschodnim szosą EX-337  
w stronę Alange. Po 3,5 km, w czasie których przekraczamy tory kolejowe i drogę ekspresową, opuszczamy szosę 
przed zakrętem w prawo, skręcając w lewo na utwardzoną drogę polną (wracamy do właściwego szlaku, który  
w tym miejscu przecina szosę). Droga prowadzi przez winnice, częściowo starym traktem rzymskim. Idziemy 
prosto i mijamy kilka skrzyżowań. Ok. 1 km przed Torremejía przechodzimy tunelem pod torami kolejowymi. 
Miejscowość Torremejía przecina N-630, którą musimy przekroczyć, by dojść do Palacio de los Mexia i kościoła 
parafialnego, które godne są zwiedzenia! Strzałki prowadzą do prywatnego albergue, a na końcu miejscowości 
jest kolejne albergue bez obowiązku wykupu wyżywienia! 

Zostawiamy Torremejía i idziemy poboczem N-630. Zbliżamy się do drogi ekspresowej, przekraczamy tory 
kolejowe. Wkrótce strzałka poprowadzi nas w prawo na ścieżkę wiodącą między eukaliptusami. Potem strzałki 
wyprowadzą nas na szerszy trakt. Od Méridy i rzymskiego mostu na rzece Guadiana dzieli nas 7 km. Przechodzimy 
pod wiaduktem N-630, kierując się do starego mostu rzymskiego. Przekraczamy Río Guadiana i za rzeką skręcamy 
na rondzie Plaza de Roma w lewo w Paseo Romano w Méridzie. To 800 m spaceru wśród pozostałości kultury 
rzymskiej, między innymi posągu wilczycy karmiącej Romulusa i Remusa. Po lewej stronie zostawiamy Most 
Lusitania. Za rondem przechodzimy przez plac zabaw dla dzieci, mijamy kawiarnię Roma i po 100 m dochodzimy 
do albergue położonego po lewej stronie ulicy nad brzegiem rzeki, 350 m od mostu Puente Lusitania. 

 

Torremejía  2 tys. mieszk.   @   

 
do Mérida  15,6 km         do Santiago 769 km 

Albergue Turístico Vía de la Plata – prywatne schronisko turystyczne: c/ Grande; tel. 924340407; www.albergue-
rojo-plata.com;mieści się w dawnym Pałacu Mexía; cena 12 € z ręcznikiem, mydłem i pościelą, śniadanie 2 €, 
zamknięte zimą, 23 miejsca w 4 pokojach, otwarte cały dzień, pralka i suszarka po 2 €, ręcznik i mydło, 
indywidualne szafki, kuchenka elektryczna, jadalnia, sala odpoczynku, telewizor i dostęp do bezprzewodowego 
Internetu. Dobre opinie. 
Albergue Rojo Plata – schronisko prywatne: c/ José de Espronceda 23; tel. 658854372; całoroczne, cena 12 €  
i 20 € ze śniadaniem i kolacją; 16 miejsc na łóżkach piętrowych + 2 łóżka, możliwość rezerwacji, brak kuchni  
i jadalni, sala z telewizorem. Wi-Fi. 

http://www.albergue-rojo-plata.com/
http://www.albergue-rojo-plata.com/
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Warto zobaczyć: 
Małe miasteczko. Szosa N-630 oddziela starą część od nowej. 
Kościół parafialny Purísima Concepción zbudowany z kamienia i cegły na planie krzyża łacińskiego. Jako jeden  
z niewielu budynków nie został zburzony podczas wojny domowej, dlatego że w środku przechowywano armaty. 
Pałac Mexía to XVII-wieczny dwór rodu Mexía. Dziś albergue na trasie camino. Łuk ozdobiony muszlami Santiago. 
W jednej ze ścian wmurowane pozostałości rzeźb rzymskich. 

Mérida 58 tys. mieszk.    @   

 
do Aljucén 17,4 km         do Santiago 752,9 km 

Albergue Molino de Pancaliente – schronisko miejskie: av. de José Fernández López; tel. 646216341; całoroczne; 
cena 6 €; 18 miejsc + 4 materace w jednej sali; otwarte w godz. 12.00–13.30 i 16.00–22.30, nowe łóżka 
 i odmalowane ściany, brak kuchni i jadalni. Czyste prześcieradło i poduszka! Bardzo przyzwoicie (Paszka, Artur). 
Położone w parku miejskim nad rzeką. 
Hostal Las Abadias: 30–36 € pokój, doskonałe warunki; kawałek dalej za rondem (Staszek!) 
Pensión Alameda: c/ Magdalena 1; tel. 624300474, 10 miejsc. 
Hostal Bueno HS*: c/ Calvario 9; tel. 924302977;  25 miejsc. 
Hostal El Alfarero HS*: c/ Sagasta 40; tel. 924300006 / 924303183; 9 miejsc. 
Hostal El Torero HS*: ctra. Alange 1; tel. 924371789; 21 miejsc. 
Warto zobaczyć: 
Dziś stolica prowincji Estremadura, w czasach rzymskich Emerita Augusta – stolica prowincji Luizytania.  
Po tamtych czasach pozostał kompleks archeologiczny wpisany w 1993 r. na listę UNESCO. Obejmuje on m.in.: 
Teatr rzymski (Teatro Romano) z 16 r. p.n.e., na 6000 miejsc, ufundowany przez Marco Agrypę, zięcia cesarza 
Augusta. Był używany do drugiej połowy IV w., potem przysypany i odkryty ponownie w 1910 r. Od 1933 r. główna 
scena Festiwalu Teatru Klasycznego w Méridzie. 
Amfiteatr rzymski z 8 r. p.n.e. na 15 000 miejsc, wykorzystywany do walk gladiatorów i ludzi ze zwierzętami. 
Cyrk rzymski z początków I w. – największa budowla rzymska w Méridzie, w której odbywały się widowiska.  
Dom amfiteatru przyłączony do muru akweduktu San Lazaro. 
Most rzymski na rzece Guadiana zbudowany z rozkazu Augusta i Trajana. Mierzy 800 m, opiera się na 60 łukach. 
Jest wykonany z kamienia. 
Akwedukt Milagros umiejscowiony obok mostu rzymskiego. Zachowało się 35 basenów z granitu i cegły, które 
sięgają wysokości 25 m. Doprowadzał wodę do miasta. 
Łuk Trajana z granitu zbudowany za czasów cesarza Tyberiusza w początkach naszej ery. 
Arabska Alcazaba zbudowana w 835 r. Do fortyfikacji wykorzystano rzymskie mury nad rzeką. Jej obwód wynosi 
ponad pół kilometra. 
Bazylika Santa Eulalia w północnej części miasta. Przy wejściu do kaplicy interesujący portyk, w którym znajdują 
się elementy z rzymskiej świątyni Marsa. Kaplica poświęcona Św. Eulalii spalonej w piecu w czasach Dioklecjana 
III/ IV w. Pierwotny kościół był budowany w IV w., powiększony w VI w. i ponownie zamieniony w kościół  
po uwolnieniu Méridy z rąk Maurów w XIII w.  
Warto wieczorem podążyć kilkaset metrów za strzałkami Camino, by zobaczyć przepiękny rzymski akwedukt  
w promieniach zachodzącego słońca. (Artur)  

http://todosloscaminosdesantiago.com/spanish/hospedaje-pension_alameda
http://todosloscaminosdesantiago.com/spanish/hospedaje-hostal_bueno
http://todosloscaminosdesantiago.com/spanish/hospedaje-hostal_elalfarero
http://todosloscaminosdesantiago.com/spanish/hospedaje-hostal_eltorero
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Etap 9 Mérid a  –  Alcuéscar 36 km 

 
Most rzymski na strumieniu Albarregas wskazuje północ i jest punktem startu do etapu i traktu 

rzymskiego, który łączył miejscowość Mérida z Astorgą. Wychodzimy z albergue w lewo do ronda. Tu skręcamy  
w prawo w Av. Rodriguez Ibarra, za drugim przejściem dla pieszych skręcamy w lewo w ulicę Cesar Lozano. 
Idziemy tunelem pod linią kolejową i jesteśmy na moście. Za mostem w prawo, mijamy po prawej pozostałości 
akweduktu i skręcamy w lewo. Na pierwszym rondzie w lewo, na drugim – kierujemy się na wprost i mijamy 
oznaczenie końca miasta. Przecinamy szosę EX-209, kierując się w stronę osiedla Proserpina i zbiornika wodnego 
o tej samej nazwie. Camino prowadzi do rzymskiego zbiornika wodnego Proserpina. Szlak skręca z asfaltowej 
szosy w lewo, żółta strzałka na dębie kieruje na drogę polną, która biegnie między ogrodzeniami dwóch 
posiadłości (za ogrodzeniami stada czarnych świń) w otoczeniu dębów, krzewów i ogromnych głazów. Docieramy 
do małej miejscowości Carrascalejo, w której wyróżnia się kościół de la Consolación z XIV i XV w., znany też jako 
Santa María del Camino. Opuszczamy wieś i wchodzimy między winnice. Przechodzimy pod drogą ekspresową 
tunelem, ozdobionym wzorami nawiązującymi do camino. Docieramy na wzniesienie, na którym znajduje się Cruz 
de Santiago, mały krzyż na kilkumetrowym maszcie z betonową podstawą. Tu można chwilę odpocząć. Stąd  
już widać miejscowość Aljucén, w której jest albergue, gdzie można się zatrzymać na noc. Jeśli masz inne plany, 
 to przed tobą jeszcze 20 km.  

Z Aljucén wychodzimy Avenidą Extramadura, przechodzącą dalej w szosę BA-011, aż wejdziemy na N-630, 
którą zostawimy po 100 m, za mostem na rzece Aljucén, a przed stacją benzynową. Schodzimy w prawo na szlak 
(szeroka droga polna), którym zagłębimy się na 6 km w Parku Narodowym Cornalvo w paśmie Sierra Bermeja. 
Będziemy iść przez las śródziemnomorski, zamieszkały przez różnorodne ptactwo, w tym dropie i bociany czarne. 
Idziemy szlakiem, mijamy metalowy krzyż Santiago, którego autorem jest kowal Casiano Larios. Po drodze strzałki 
namalowane są na pniach dębów, głazach, murkach. Napotykamy jeden z wielu granitowych słupów 
pomalowanych na żółto, postawionych przez władze Estremadury w ramach wytyczania camino. Stopniowo 
oddalamy się od rzeki, a ścieżka zwęża się i prowadzi nas wśród dębów korkowych. Dochodzimy do końca parku  
i granicy między prowincjami Badajoz i Cáceres. Teraz kolor ziemi na naszej drodze staje się bardziej czerwony,  
a roślinność przerzedzona. Na 30. kilometrze etapu napotkamy po prawej stronie granitową płytę, a dalej krzyż 
San Juan. Pojawią się też po lewej stronie zabudowania. Zbliżymy się do szosy EX-382. W okresie opadów deszczu 
lepiej iść do celu szosą niż grzęznąć w błocku na szlaku prowadzącym z jej prawej strony. Obydwie drogi prowadzą 
do celu etapu – miejscowości Alcuéscar. 
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Aljucén 250 mieszk.        

 
do Alcuéscar 18,6 km         do Santiago 737,5 km 

Albergue Annalena – schronisko miejskie w gestii prywatnej:  c/ San Andrés 23; tel. Ana 616515195/ Elena 
696958443; jeśli zamknięte, to klucze są w domu casa rural La Bóveda nr 25; całoroczne; cena 10 €, w cenie 
prześcieradło, poszewka i ręcznik! 17 miejsc w 3 pokojach, jest kuchnia elektryczna, jadalnia, patio. Plaga much! 
Dostajemy nawet jednorazowe prześcieradła, tak jak w Galicji. Jeśli drzwi wejściowe są zamknięte, warto 
sprawdzić furtkę po prawej stronie albergue, nawet jeśli wisi na niej kłódka. Cena 10 €. W maleńkiej miejscowości 
dwa bary, gdzie można zjeść plato combinado za 5,50 €. (Artur) 
Sklep otwarty pn.–sb. 10.00–13.30, bez owoców, w jednym barze można coś zjeść, ale lepiej mieć coś ze sobą  
do jedzenia! 
Warto zobaczyć: 
Kościół parafialny San Adrés z XVI w. zbudowany z kamienia ciosanego. W fasadzie wieży popiersia św. Jakuba 
Apostoła (Santiago) i św. Andrzeja (San Andrés). 

Alcuéscar  3 tys. mieszk.    @  

 
do Casas de Don Antonio 8,2 km        do Santiago 717,8 km 

Casa de Beneficienia de los Esclavos de María y de los Pobres – schronisko zakonne prowadzone przez 
wolontariuszy: przy szosie EX-382 prawie naprzeciw baru Alta Cuesta (z Av. Constitución przy barze w lewo  
na szosę i przy krzyżu pielgrzymim!); tel. 927120024; zamknięte w południe, o 20.00 wspólna kolacja  
dla pielgrzymów przygotowana przez kucharkę; całoroczne, cena donativo, 27 miejsc, zamykane o 21.30. Kuchnia 
przygotowuje posiłek z artykułów kupionych przez wolontariuszy z datków pozostawionych przez pielgrzymów 
poprzedniego dnia. Oprowadzanie po klasztorze, msza? i błogosławieństwo dla pielgrzymów (Andrzej F). Bardzo 
dobre! 
Albergue znajduje się w byłym domu parafialnym będącym częścią katolickiego ośrodka pomagającego 
niepełnosprawnym umysłowo, zazwyczaj z zespołem Downa. Mieszka tam 70 podopiecznych. Albergue jest  
w sąsiednim budynku, ale msza św. już w kaplicy w budynku, w którym mieszkają podopieczni, wraz z nimi. Bardzo 
oczyszczające doświadczenie, warte przeżycia. Kolacja przygotowana przez kucharki gotujące w tym ośrodku,  
w gronie samych pielgrzymów. Nocleg i kolacja donativo. Minusem tego albergue jest to, iż nie ma miejsca,  
by przygotować prowiant na następny dzień – do kuchni nie ma wstępu. W miejscowości supermarket Día, kilka 
barów. (Artur) 
Warto zobaczyć: 
Miejscowość pochodzenia arabskiego. 
Kościół parafialny Asunción o pierwotnej konstrukcji z XV w., z ostatnimi śladami przebudowy z XVIII w. 
Bazylika Santa Lucía del Trampal położona jest kilka kilometrów poza miastem u podnóża sierra del Centinela  
przy źródle Trampal. Pochodzi z VIII w. 
Kaplica Calvario poświęcona Virgen de Fátima z 1952 r. zbudowana na wysokości 597 m., z pięknymi widokami  
na Alcuésar i okolice.  
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Etap 10  Alcuéscar – Valdesalor 25,7 km 

 
Sprzed drzwi wejściowych Casa de Beneficiencia de los Esclavos de María y de los Pobres skręcamy  

w lewo. Żółte strzałki prowadzą nas prosto asfaltową drogą, która zmienia się w polną. Na 1. kilometrze skręcamy 
w lewo i kontynuujemy w otoczeniu gajów oliwnych. Przekroczymy strumień i po paru kilometrach pejzaż zmienia 
się na otwarty – pastwiska, na których pasą się owce i krowy. Wędrujemy teraz między N-630 po lewej  
a zbiornikiem wodnym Ayuela – po prawej. Przechodzimy most na rzece Ayuela, dochodzimy do Casas de Don 
Antonio i skręcamy w lewo w CV-147. Trasa camino nie przebiega przez miasteczko. Kontynuujemy szosą 
(miejscowość znajduje się po prawej, przy drodze znak informacyjny o Camino de Santiago), mijamy kaplicę Pilar  
i idziemy dalej drogą równoległą do N-630, po jej prawej stronie – w kierunku Aldea del Cano (na drogowskazie 
Cáceres 29 km). Na 26. mili rzymskiej od Mérida, na końcu zabudowań Casas de Don Antonio, na pastwisku 
Santiago Bencáliz znajdowało się rzymskie mansio (miejsce postoju na trakcie rzymskim) Ad Sorores. Na odcinku 
do Aldea del Cano możemy zobaczyć słup miliario XXVII (wtopiony w kamienny mur). Słup znany jest jako 
„miliario pocztowe”, bo ma otwór i służył za skrzynkę pocztową domu Santiago Bencáliz. Po kilku kilometrach 
szlak przechodzi na drugą stronę N-630. Przed wsią przejdziemy po dawnym moście rzymskim (przed mostem  
po lewej tablica z napisem Puente de Santiago de Bencáliz), a po przejściu przez N-630 zobaczymy miliario  
o numerze XXX. Szlak omija wieś, zostawiając ją po prawej. Zbliżamy się do drogi ekspresowej po lewej stronie.  
W Aldea del Cano jest albergue i jeśli zaplanowaliśmy tu nocleg – jesteśmy u celu! 

Kontynuując, przekraczamy drogę lokalną CCV-71 między miejscowością a stacją kolejową. Po kilometrze 
przechodzimy pod wiaduktem drogi ekspresowej. Przejdziemy strumyk Molinillo. Jeśli jest w nim woda,  
to przechodzimy po kamiennych płytach. Mijamy miliario o numerze XXXII. Szlak prowadzi przez pastwiska i przez 
kolejny strumień, który pojawia się po deszczach. Następnym punktem odniesienia jest lotnisko aeroklubu 
Cáceres, przez które trzeba przejść. Jakiś czas później przekroczymy rzekę Salor po średniowiecznym kamiennym 
moście. Stąd już widać cel dzisiejszej wędrówki. Pokonujemy ostatni kilometr szlaku i jesteśmy w Valdesalor, 
miejscowości zaprojektowanej pod koniec lat 60. 

 

Casas de Don Antonio  200 mieszk.       

 
do Aldea del Cano  15,5 km        do Santiago 709,6 km 

Warto zobaczyć: 
Miejscowość założona przez Zakon Santiago w 1290 r. 
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Kościół Nuestra Señora de la Asunción jednonawowy w stylu barokowym. 
Kamienna kolumna z XVI w. służyła jako miejsce straceń skazańców. Nazywana jest „Krzyżem Szubienicy”. 
Kaplica Pilar z obrazem La Virgen del Pilar patronki miasteczka. Co roku procesja z obrazem 12 października. 

Aldea del Cano  700 mieszk.    @  

 
do Valdesalor  11,7 km         do Santiago 702,3 km 

Albergue Miliario del Verdinal – schronisko miejskie: przy N-630; tel. 927383002; www.aldeadelcano.es; 
odnowione w 2005 r.; całoroczne; cena 6 €, 9 miejsc – 2 łóżka piętrowe, 4 materace i jedno łóżko w 3 pokojach; 
klucz pobiera się w Restaurante Las Vegas; w kuchni mikrofalówka, pokój wypoczynku i jednocześnie jadalnia (stół 
i 6 krzeseł, szafka), jest pralka i lodówka. Latem plaga much! Ostatnie opinie (z 2012 r.) są złe! Internet  
w bibliotece w godz. 16.00–20.00. 
Warto zobaczyć: 
Kościół San Martin jednonawowy w stylu gotyckim z końca XV w. Wieża na planie kwadratu.  
„El Tuero” to suchy dąb – wybierany i ścinany każdego roku 25 lipca. 15 sierpnia przenoszony na plac i w wigilię 
Bożego Narodzenia palony! 

Valdesalor  500 mieszk.       

 
do Cáceres  11,6 km         do Santiago 691,3 km 

Albergue de Valdesalor – schronisko miejskie: w nowym budynku obok obiektów sportowych;  
tel. 927129711; klucz w ratuszu dostępny w godz. 16.00–20.00, również w barze po lewej stronie ratusza,  
w weekend trzeba zatelefonować (jest wpis na forum o kłopocie ze znalezieniem klucza w niedzielę!); otwarte  
w 2012 r., całoroczne, 6 €, 3 pomieszczenia 14 miejsc, otwarte w godz. 9.00–14.00 i 16.00–21.00, są 4 prysznice  
z ciepłą wodą i 4 toalety; jest kuchnia i pralka. Jest też basen, z którego można skorzystać za opłatą.  
Klucze, pieczątka i ewentualna kolacja w barze Hogar de Pensionista. Sklepik tuż obok kompleksu sportowego,  
w nim m.in. zimne napoje z lodówki. (Artur) 
Cafeteria Restaurante przy stacji benzynowej Repsol, również tam sklepik! Przy zjeździe z autostrady. 
Nic ciekawego, miasteczko powstało w 1963 r. 
  

http://www.aldeadelcano.es/


 Camino de Santiago 01.2014 r. 

Camino Vía de la Plata ::    Maciej R.  

 

Strona 24 z 56 
 

Etap 11  Valdesalor – Casar de Cáceres 22,8 km 

 
Z albergue wychodzimy w lewo na N-630 i idziemy do wysokości stacji benzynowej. Tu przekraczamy 

szosę i wchodzimy na ścieżkę po jej prawej stronie. Wiaduktem przechodzimy nad drogą ekspresową 
 i kontynuujemy ścieżką równoległą do N-630, wiodącą po jej prawej stronie. Po 2 km przechodzimy tunelem  
pod A-66. Teren jest cały czas otwarty, bez możliwości znalezienia cienia. Teraz mamy N-630 po prawej  
i wspinamy się łagodnie pod wzgórze Puerto de las Camellas o wysokości 482 m n.p.m. Napotkamy  
tam ogrodzenie terenu wojskowego Santa Ana. Znów przecinamy N-630 i powoli na horyzoncie zaczyna pojawiać 
się Cáceres. Docieramy tam po 3 km. Idziemy ulicą Océano Atlántico (charakterystyczny długi budynek, z przodu 
niebieski u dołu, szary u góry, z białym bokiem na dole). Przecinamy drogę EX-206 i przy budynku z napisem 
„UNIDE” wchodzimy na długą Ronda de San Francisco. Kolejne punkty odniesienia to Instytut i szpital San Pedro  
de Alcántara. Dochodzimy do dużego ronda Plaza de San Francisco (na środku ronda pozostałości dawnego muru).  
Do lata 2014 r. można skorzystać z informacji turystycznej przy ulicy Olmos – pobrać plan miasta, który ułatwi 
poruszanie się po plątaninie uliczek starówki (kolejny taki punkt informacji, działający również do lata 2014 r., 
znajduje się przy ulicy Ancha. Przed letnimi miesiącami władze miasta planują zamknąć te punkty. Dostępne 
będzie tylko jedno biuro – w Centro de Cultura Virtual przy Plaza Santa María). Jesteśmy u wejścia do centrum 
historycznego wpisanego na listę Dziedzictwa UNESCO w 1986 r. W tym miejscu brak strzałek! Możemy iść drugą 
ulicą w prawo i skręcić w ulicę San Ildefonso, która prowadzi pod górę. Na rogu tablica z napisem „Parador”. 
Mijamy plac Santa Clara, Puerta de Mérida i idziemy w dół, wzdłuż średniowiecznych murów Adarve Padre 
Rosalio i Adarve Santa Ana. Przechodzimy pod łukiem Arco de Estrella i dochodzimy do Plaza Mayor. Liczba 
zabytków w mieście powinna nas skłonić do zakończenia etapu w miejscowym Albergue Municipal.  

Jeśli idziemy dalej do Casar, to zostało nam jeszcze 11 km. Idziemy ulicą Gabriel y Galan, przez Plaza  
del Duque i skręcamy w lewo w General Margallo, gdzie znajduje się Albergue Turístico, a na jego budynku żółta 
strzałka wskazująca dalszą drogę do areny corridy. Zostawiamy ją z prawej strony i zbliżamy się do wyjścia  
w kierunku Casar de Cáceres ulicą Avenida de las Lavanderas. Mijamy pomnik praczek i dochodzimy do ronda  
z N-521. Tu kierujemy się na szosę CC-38. Przed nami długa prosta bez drzew. Między 3. a 4. kilometrem żółta 
strzałka kieruje nas w lewą stronę na szlak camino. Po 3,5 km, miejscami możemy natknąć się na błotniste odcinki. 
Przechodzimy pod wiaduktem drogi ekspresowej i z prawej strony zobaczymy zabudowania Casar de Cáceres,  
do których prowadzi ścieżka. Wchodzimy aleją wysadzaną palmami, prowadzącą do ratusza i albergue.  
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Cáceres  100 tys. mieszk. @  

 
do Casar de Cáceres  11,2 km        do Santiago 679,5 km 

Albergue Municipal Ciudad de Cáceres – schronisko miejskie: Avenida de la Universidad (z Plaza Mayor ulicą 
Muñoz Chaves, calle de Peñas i jesteśmy na właściwej ulicy); tel. 927102001/ 670360552; całoroczne, cena:  
16 €, ze śniadaniem 18 €, 23 € z kolacją, 28 € –pełne wyżywienie; 60–70 miejsc (2 pokoje z łóżkami piętrowymi  
i 18 pokojów 2, 3, 4, 5 i 8-osobowych); możliwość rezerwacji do godz. 18.00 dnia poprzedniego; otwarte całą 
dobę, prysznice w każdym pokoju, brak kuchni. Wi-Fi płatne! 
Albergue turístico Las Veletas – schronisko prywatne: c/ General Margallo 36; tel. 927211210; e-mail 

lasveletas@hotmail.com; cena 17–20 € ze śniadaniem, obiad/kolacja 8 €; 40 miejsc w pokojach 1, 2, 4, 6  

i 7-osobowych; otwarte godz. 7.00–24.00; możliwość rezerwacji; pralka 5 €, lodówka, mikrofalówka, ręcznik, 

toalety i prysznice na każdym piętrze. Opinie dobre. Zdjęcia na stronie www.casardecaceres.com też mogą 

potwierdzić tę opinię. 

Warto zobaczyć: 
Miasto założone w 35 r. p.n.e. jako Norba Caesarina. Mieszkańcy zawzięcie bronili się podczas najazdu Berberów. 
Cáceres zostało wyzwolone z niewoli mauretańskiej przez Alfonsa IX Lwa w 1229 r. i napłynęła wtedy ludność  
z północy półwyspu. Cenna i zabytkowa dzielnica na wzgórzu Barrio Monumental wpisana jest na listę 
światowego dziedzictwa UNESCO. Jest to jeden z najpiękniejszych zespołów architektonicznych Hiszpanii. Warto 
więc poświęcić trochę czasu na to miasto. 
Konkatedra Santa Maria z XV i XVI w. jest konkatedrą, czyli drugim kościołem w diecezji, od 1957 roku, ponieważ 
katedra od średniowiecza znajduje się w miasteczku Coria. W kościele styl romański i gotycki mieszają  
się ze stylem renesansowym. Wyróżnia się ołtarz głównej kaplicy z drzewa cedrowego z 1551 r., którego autorem 
jest Guillen Frrant. Obraz czarnego Chrystusa ukrzyżowanego z XIV w., z którym wiąże się wiele legend. 
Kościół Santiago powstał w XVI w. na bazie wcześniejszej świątyni z XII w. Na drzwiach wyrzeźbiona podobizna 
Santiago pielgrzyma. 
Kościół San Mateo zbudowany na pozostałościach arabskiego meczetu. Drzwi w stylu plateresco i ołtarz rokoko. 
Rynek – Plaza Mayor białe fasady domów z podcieniami. 
Osobiście polecam zwiedzenie Cáceres i udanie się na nocleg do Casar de Caseres, oddalonego o 11 km – albergue 
gratis! (Artur) 

Casar de Cáceres 5 tys. mieszk.    @  

 
do Alcantara  21,7 km         do Santiago 666,4 km 

Albergue Municipal de Casar de Caceres – schronisko miejskie: naprzeciw ratusza; tel. 927290002/ 927291118; 
klucz w ratuszu lub w barze Majuca przy Larga Alta; całoroczne, darmowe; 18 miejsc na łóżkach piętrowych  
w dwóch pokojach, pralka i suszarka, lodówka, kuchnia i sala odpoczynku (2 sofy i 6 krzeseł) połączona z jadalnią. 
Opinie bardzo dobre! Internet w Ayuntamiento przed południem i w Domu Kultury po południu. 
Jest kuchnia, lodówka, nawet suszarka bębnowa, by nie wieszać prania w oknach. Sprzątanie albergue raczej  
w gestii pielgrzymów. Klucze i pieczątka w barze Majuca, tam też można zjeść menú za 9 € (jest jeszcze inna 
restauracja z menú za 10 €). W miasteczku supermarket Día, nad stawem jest też mały sklepik o angielskiej nazwie 
„The Sweet Corner” otwarty od 7.00 rano! W nim świeże pieczywo, również można wypić rano kawę. 
Hostale przy szosie N-630. (Artur). 
Warto zobaczyć: 
Odległe o 11 km Casar było prawdopodobnie rzymskim obozowiskiem wojskowym Castra Servilia. Dzisiejszymi 
ulicami Larga Alta, Larga Baja przebiegał trakt rzymski. 
Kościół parafialny Asunción z XVI w. zbudowany na wcześniejszej świątyni. Wyróżnia się jego wieża z gargulcami  
i pinaklami, na której co roku bociany zakładają gniazda. 
Ciekawostka: coroczne święto lina pod koniec sierpnia. 
  

http://www.casardecaceres.com/
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Etap 12 Casar de Cáceres –  Cañaveral 33,2 km 

 
Wychodzimy na tę samą ulicę, którą przyszliśmy, kontynuujemy Larga Baja, mijamy kaplicę Santiago  

i opuszczamy miasteczko. Idziemy drogą szutrową wzdłuż ogrodzenia lekko pod górę, po drodze po lewej stronie 
napotkamy okrągły kamienny budynek z dachem z czerwonej dachówki, miejsce odpoczynku pasterzy. Teren 
prawie płaski, przy drodze brak drzew. Na pastwiskach widać bydło ciekawie przyglądające się pielgrzymom, 
czasem – kawałek uprawnego pola. Po półtoragodzinnym marszu miniemy posiadłość La Higuera i napotkamy 
wiele pozostałości po rzymskich słupach miliario. Dojdziemy do zamkniętej bramy w ogrodzeniu, którą musimy 
sobie otworzyć, by iść dalej zgodnie z kierunkiem strzałki. Droga prowadzi przez pastwiska, między krzewami 
żarnowca i murkami z kamienia. Otwieramy i zamykamy za sobą liczne bramy między pastwiskami. Zbliżymy się  
do szosy N-630. Nie wchodzimy na nią, lecz odbijamy lekko w prawo. Ponownie wejdziemy na szosę na wysokości 
słupka kilometrowego 525 i pójdziemy jej poboczem. Pokonujemy most na rzece Almonte. Przed nami zbiornik 
wodny Alcántara. Po lewej miniemy wejście do Yacht-Clubu i dochodzimy do Albergue del Embalse de Alcántara. 
Znów zejdziemy z szosy na polną drogę prowadzącą na wzniesienie Garrote o wysokości 374 m n.p.m. Stąd 
rozciąga się doskonały widok na zbiornik wodny i okolicę. Idziemy ponownie przez pastwiska. Widzimy 
pozostałości po mansio Turmulos. Wkrótce zobaczymy grzbiet wzgórz ze szczytem Silleta i miejscowość Cañaveral 
odległą o 7 km. Uwaga w związku z budową linii kolejowej trzeba omijać wykopy! Idziemy przez rozległy 
płaskowyż drogą po skałach. Po raz pierwszy napotkamy stada czarnych krów z długimi ostrymi rogami.  
Po kolejnych 2,5 km mijamy tablicę informacyjną na drzewie informującą o obejściu w lewo. Po lewej stronie 
widzimy szosę N-630, do której się zbliżamy. Mijamy kaplicę San Cristobal i przechodzimy średniowieczny most 
San Benito. Wchodzimy na szosę i po niej wkraczamy ulicą Monrobel i Plaza de Iglesia do centrum miasteczka 
Cañaveral. 

Albergue municypalne w Cañaveral zamknięte bezterminowo z powodów sanitarnych, nie liczyłbym  
na jego szybkie ponowne otwarcie! Dlatego musiałem iść z Casar de Cáceres do Grimaldo, przez co etap urósł  
do 38 km! Na szczęście w tym dniu nie było gorąco, ale w czasie upałów gorąco polecam podzielenie tego 
dystansu na dwie części: Casar de Cáceres – Alcántara (albergue nad sztucznym jeziorem), a następnego dnia 
Alcántara – Grimaldo.  

Uwaga: Jeśli planujemy przejść całe 38 km tego etapu na raz, koniecznie pamiętajmy o zabraniu wody  
i jedzenia na pierwsze 30 km z Casar de Cáceres do Cañaveral! (Artur) 
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Embalse de Alcántara         

 
do Cañaveral  12,1 km         do Santiago 644,7 km 

 
Albergue del Embalse de Alcántara – schronisko prywatne: położone na lewo od szosy N-630 (przy słupku 
kilometrowym 519,8) nad zalewem po przejściu drugiego mostu. Z daleka wygląda jak bunkier. tel. 659355436/ 
664262742/ 927108300, e-mail albergue@embalsedealcantara.com; cena 15 € ze śniadaniem i praniem w pralce, 
bez ręcznika, ale z mydłem; całoroczne; 26 miejsc na piętrowych łóżkach w 5 pokojach; otwarte od godz. 12.00; 
możliwość rezerwacji; pralka, brak kuchni. Jest bar (czynny 12.00–19.00) i dostęp do Internetu Wi-Fi bezpłatny. 
Bardzo dobre opinie! 
 

Cañaveral 1 tys. mieszk.        

 
do Grimaldo 7,8 km         do Santiago 632,7 km 

Zamknięte? Albergue Municipal de Cañaveral – schronisko miejskie: adres c/ Gabriel y Galan 3; tel. 927300006; 
klucz w hostalu Málaga (dane poniżej); całoroczne, cena donativo; 6 miejsc; w 3 pokojach; pralka, lodówka, jest 
kuchnia, salon wypoczynkowy z 2 kanapami, telewizor i szafą.  
Hostal Málaga; HS*: Avda. Doctor Luis Boticario 38; tel. 927300067; 20 €. www.hostalmalaga.net 

Warto zobaczyć: 
Miejscowość rozciąga się wzdłuż szosy N-630 na ok. 5 km. 
Kościół parafialny Santa Marina.   

mailto:albergue@embalsedealcantara.com
http://todosloscaminosdesantiago.com/spanish/hospedaje-hostal_malaga
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Etap  13  Cañaveral – Galisteo 28 km 

 
Cañaveral od kaplicy San Cristobal dzieli 1,8 km. By się tam dostać, idziemy lewą stroną N-630. Mijamy 

rondo, z którego odchodzi ulica do stacji kolejowej. Dalej za słupkiem kilometrowym 508, na lewo od szosy jest 
kaplica. Szlak odchodzi od szosy. Po 15 minutach znajdziemy się obok domu i kamieniołomów. Tu idziemy  
pod górę Alto de los Castaños. Po 100 m wchodzimy w las sosnowy, którym idziemy na szczyt. Tam napotkamy 
szosę asfaltową. Możemy iść nią lub dalej tą samą polną drogą. Obie doprowadzą do tego samego miejsca. Jeśli 
wybierzemy drogę asfaltową, przed szosą EX-371 (brak strzałki!) trzeba skręcić w prawo i iść 100 m przez parking 
przy Hotelu Puerta de los Castaños (na mapie Google widać napis Club) aż do N-630. Dalej idziemy w niewielkiej 
odległości od N-630 przez teren porośnięty dębami i dębami korkowymi. Teren przecinają strumyki. Jeśli  
nie chcemy wchodzić do miejscowości Grimaldo, idziemy dalej ścieżką przez las, napotykając stada bydła 
(otwieramy i zamykamy bramki w ogrodzeniu!). Przecinamy szosę asfaltową prowadzącą do Holguera (to jeszcze 
jeden wariant dojścia do Grimaldo). Szlak omija Grimaldo i jeśli chcemy tam iść, należy skręcić w prawo na drogę 
(szutrowa, asfaltowa?) prowadzącą do ronda i dalej N-630 do Grimaldo. Po wejściu do tej miejscowości, idziemy 
szosą CC-S-4 do Holguera pod drogą ekspresową. Po ok. 200 m tablica informacyjna kieruje nas z szosy w prawo  
– trzeba otworzyć bramkę. Przez następne 5 km idziemy po płaskim terenie przez pastwiska porośnięte rzadko 
dębami, daleko po prawej – N-630 i droga ekspresowa. Będziemy wspinać się na wzgórze o wysokości 570 m 
n.p.m. Zejdziemy do zbiornika wodnego (na prawo od szlaku) i przekroczymy w bród strumyk Arroyo  
del Boquerón. Dochodzimy do szosy CCV-293 i idziemy w lewo do Riolobos. Nie należy iść w prawo – jak jest  
to pokazane na mapie – bo właściciel posiadłości Valparaiso zamknął przejście i czeka nas dodatkowe ok. 2,5 km 
(Paszka). Potwierdzenie zamykania tej trasy znalazłem również w przwodniku na stronie www.Gronze.com  
(na zdjęciach z Google widać wyraźnie słupek za ogrodzeniem wskazujący szlak, który też widać  
na zamieszczonych zdjęciach?). Jeśli jednak zdecydujemy się pójść tą, prawdopodobnie zamkniętą trasą,  
to w odległości 1 km mamy wzgórze o 100 m wyższe, Fuente del Sapo, gdzie wg niektórych była mansio 
Rusticana. Dochodzimy do kanału rzeki Alagón i idziemy jego brzegiem. Wkrótce zobaczymy panoramę Galisteo 
otoczonego murami. Schodzimy prosto do miasteczka. Już pierwszy rzut oka na jego mury robi wrażenie  
i zastanawiamy się, czy rzeczywiście jesteśmy w XXI wieku!  

Uwaga: opis drugiego wariantu trasy przez Riolobos! Z Riolobos wychodzimy tą samą szosą, którą 
przyszliśmy. Tuż za miastem skręcamy w prawo (strzałka na murze), mijamy stację benzynową i dochodzimy  
do szosy. Ponownie dkręcamy w prawo. Cały czas prosto tą samą szosą aż do Galisteo, chyba bez żadnej strzałki?  
Po ok. 1,5 km mijamy biały budynek kaplicy de Nuestra Señora de La Argamasa. Przed Galisteo strzałka na znaku 
przy rondzie wskazuje jak wejść do miasta. 
  

http://www.gronze.com/
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Grimaldo            

 
do Riolobos 12,4 km         do Santiago 623,7 km 

 
Albergue Municipal de Grimaldo – schronisko miejskie: obok baru po prawej stronie szosy; tel. 927300075/ 
645125102. Schronisko całoroczne. Klucz w barze Grimaldo, otwartym w godz. 7.00–23.00 lub u hospitalery 
Faustiny, która mieszka obok albergue pod nr 8; 15 miejsc (12 łóżek + 3 materace) w 3 salach, donativo, pralka, 
lodówka. 

Riolobos           

 
do Galisteo  8,9 km         do Santiago 615,7 km 

Casa Rural Abuela Maxi – gospodarstwo turystyczne: c/ Alamo 6; tel. 670733093; 12 miejsc, specjalna cena  
dla pielgrzymów: nocleg ze śniadaniem i prowiantem na drogę oraz sałatką owocową na powitanie – 25 €  
za jedynkę i 50 € za dwójkę. 

Galisteo  1 tys. mieszk.        

 
do Carcaboso  10,2 km         do Santiago 604,2 km 

Albergue turístico municipal - prywatnej schronisko miejskie: po wejściu do Pueblo na rondzie w prawo 700 m 
do placu ze sklepem, po lewej stronie sklepu mała uliczka – 20 m; tel. hospitalera Sandra  665270182, Amalia 
653877026; www.galisteo.es; otwarte w 2011 r.; całoroczne; cena 7 €, śniadanie 3 €; 12 miejsc w 1 pokoju; pralka, 
lodówka, mikrofala. 
Hostal Bar Los Emigrantes: cena za miejsce 10 €, kolacja 12 €, dobre opinie, obsługa włada wieloma językami, 
czysto i miło (z forum na Facebooku). 
Hostal El Trillo: przed murami w prawo; 6 €, 10 miejsc!  

http://www.galisteo.es/
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Etap 14  Galisteo – Cáparra  29,5 km 

 
Bardzo trudny etap (szczególnie latem) bez żadnej miejscowości od Carcaboso. (Andrzej F. i Staszek 

proponują nocleg w Carcaboso i etap do Aldeanueva del Camino)! Pamiętaj o odpowiednim zapasie wody!  
 Z Galisteo wychodzimy Av. Puenta Romana do pobliskiego San Gil. Idziemy dawnym traktem rzymskim, 
obecnie wyasfaltowanym. Za rogatkami zbliżamy się do mostu rzymskiego na rzece Jerte, dopływie Alagón. Stąd 
czeka nas 10 km marszu lokalną szosą, przez dolinę rzeki Alagón, która towarzyszy nam po prawej stronie.  
Po 5 km dochodzimy do wsi Aldehuela del Jerte, pierwszej miejscowości na trasie. Od Carcaboso dzieli  
nas kolejne 5 km asfaltu. Przekraczamy szosę EX-370, która prowadzi do Plasencia. Wchodzimy do Carcaboso ulicą 
La Iglesia, prowadzącą do kościoła Santiago Apóstol. Mijamy słupy miliario z numerami CI i CII. Skręcamy  
w lewo na Plaza España i ulicą Pozo opuszczamy miasteczko. Żegnają nas trzy kamienne krzyże. Idziemy szutrową 
drogą i tutaj mamy dwa warianty (oba są właściwe i oznakowane): pierwszy – szybszy – prowadzi prosto wzdłuż 
kanału nawadniającego aż do skrzyżowania z drogą asfaltową (której też towarzyszy kanał) w kształcie litery T.  
Tu skręcamy w lewo. Drugi wariant prowadzi w prawo – trzeba pójść w kierunku, który wskazuje strzałka  
na słupku granitowym. Idąc w prawo, przechodzimy przez pastwiska, co jakiś czas otwieramy i zamykamy bramki 
w ogrodzeniu. Po 2 km dochodzimy do drogi asfaltowej i skręcamy na nią w lewo. Tu łączą się oba warianty.  
Po ok. 150 m skręcamy w prawo, pokonujemy kanał i po otwarciu bramki idziemy szlakiem pod górę przez 1,5 km. 
Na wysokości granitowej tablicy informacyjnej skręcamy w prawo na wąską ścieżkę wśród traw. Znów mijamy 
kolejne przewrócone miliario. Co jakiś czas towarzyszy nam kamienny mur i idziemy przez teren porośnięty 
dębami oraz dębami korkowymi. Po ok. 5 km dochodzimy do szosy biegnącej do Oliva de Plasencia iVenta 
Quedama. Skręcamy w prawo na szosę i zaraz w lewo w polną drogę prowadzącą do Cáparra tuż obok 
gospodarstwa. Stąd jest 6,2 km do ruin (jeśli zamierzasz nocować w Oliva, idziesz dalej szosą 6,6 km do albergue.  
Z Olivia powrót do Cáparra to odcinek polnej drogi o długości 7,1 km, czyli dokładamy 7,5 km). Idziemy teraz 
drogą Cañada Real de la Plata – znaną też jako Vizana – po śladach traktu rzymskiego, na którego pozostałości 
będziemy się natykać. Przez ostatnie 6 km w okresie opadów pojawi się wiele strumyków, które można pokonać 
po płytach granitowych. Mijając posiadłość Monte Moheda i grupę zabudowań, zobaczymy łuk i inne pozostałości 
z czasów rzymskich w miejscowości Cáparra. Miejsce jest jedną z atrakcji turystycznych regionu.  
Uwaga: w tym miejscu nie ma żadnej infrastruktury noclegowej, sklepów i barów. Jest to miejsce pośrodku 
pastwiska. Najbliższy nocleg jest w Oliva de Plasencia odległej o 7,1 km? 
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Carcaboso  1 tys. mieszk.        

 
do Cáparra  19,3 km  do Oliva de Plasencia 19,1 km    do Santiago 593,9 km 

 
Albergue Turístico Los Miliarios – schronisko miejskie: c/ Cárcaba (opis od Artura!), standard niezwykle wysoki 
jak na albergue, cena 14 € ze śniadaniem. Otwarte we wrześniu 2011. Czystość, przestrzeń, kuchnia  
z wyposażeniem, świetne prysznice, wygodne sofy do siedzenia, Internet za darmo i nawet pralka za darmo 
(przynajmniej obecnie, płacimy 50 centów za proszek). tel. 676 477 341 / 927 40 24 06; 24 miejsca w 2 pokojach. 
Należy tylko uważać, by nie przechwyciła Was przy wejściu do miasteczka niejaka Señora Elena, która rozstawia 
swoją rodzinę przy wejściu do miejscowości i przechwytuje pielgrzymów chcących iść do albergue municypalnego. 
Lobbuje za noclegiem w jej prywatnym albergue za 11 €. Byłem w środku i wyszedłem. Bardzo stare, 
nieodnawiane albergue. (Artur) 
Albergue Señora Elena – schronisko prywatne: carretera de Plasencia, obok baru Ruta de la Plata , tel. 927 402 

075 / 659 774 580, 11 miejsc po 11 € (3 pokoje po 3 łóżka, jedna dwójka i jedna jedynka), pralka. 
Hostal Ciudad de Capara HS**: przy szosie do Plasencia nr 35; tel. 927402032/ 927402444; 5 pokojów po20–25 € 

jedynka. Dwójka 40-50 €. Obiad menú za 9 €. 

Oliva de Plasencia            

 
do Cáparra  7,1 km         do Santiago 574,5 km 

Albergue Turístico de Oliva de Plasencia – schronisko prywatne: c/Real 2; tel. 647401877/ 927454775; 
całoroczne; działa od 2004 r.; 15 € ze śniadaniem, 15 miejsc, 3 pokoje – 2, 6-osobowe i jeden 3-osobowy; 
możliwość rezerwacji; należy zgłosić wcześniej chęć noclegu; lodówka, w kuchni mikrofalówka i kuchenka 
elektryczna z jedną grzałką. W miejscowości jest bar! Jakiś sklepik czynny w godz. 9.00–12.00! Jeśli chcemy  
się  tam zatrzymać, należy w Vente Quemada skręcić w prawo na szosę i pójść do tej miejscowości(drogowskaz 
„Albergue de la Vía de la Plata”). Następnego dnia idziemy do Cáparra bezpośrednio drogą z Oliva 7,1 km 
(dochodzimy szosą do Oliva i mijamy skrzyżowanie z szosą prowadzącą w lewo, po 100 m dochodzi  
się do skrzyżowania z drogą, przy której jest tablica kierująca w lewo z napisem żółtymi literami „CAPARRA”  
i drogowskaz z napisem „FINCA LOS BALDIOS”, a na murku –żółta strzałka. 

Cáparra           

 
do Aldeanueva del Camino 20,7 km       do Santiago 575,5 km 

W budynkach archeologów jest automat z kawą i wodą, 500 m od Arco (łuku). Można zwiedzić ruiny rzymskiego 
miasta. Wyróżnia się dobrze zachowany łuk rzymski. Nie ma możliwości noclegu! 
Hostal Asturias przy N-630 oferuje przewiezienie samochodem spod łuku w Cápara do hostalu (około 8 km od 
Cápara). Następnego dnia można iść dalej na północ poboczem N-630 ok. 5 km do miejsca, gdzie N-630 
przechodzi pod A-66. Chwilę później tablica z pielgrzymem nakazuje zejść z N-630 w prawo na szlak camino. 
Jedynka kosztuje 19 €, a dwójka 33 €. Menú del peregrino za 10 €! Wystarczy zatelefonować : tel. 927477057.  
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Etap 15 Cáparra – Baños de Montemayor 28,5 km 

 
Opuszczamy rzymskie miasto Cáparra i po ok. 100 m przecinamy szosę prowadzącą do Guijo  

de Granadilla. Wchodzimy na ścieżkę wiodącą przez pastwiska Casablanca. Wokół widoki jak z pocztówki!  
W oddali czeka na nas już Kastylia. Nim tam dojdziemy – najpierw musimy pokonać liczne strumyki. Wystawiają 
na próbę nasze poczucie równowagi – żeby przejść na drugi brzeg, musimy skakać z kamienia na kamień.  
Po 5,5 km dotrzemy do asfaltowej drogi. Idziemy nią aż do skrzyżowania z szosą (mimo że wcześniej strzałki 
kierują w prawo do hotelu Asturias przy szosie N-630) i tu skręcamy w prawo. Kilkaset metrów dalej szlak 
opuszcza szosę w lewo. Dochodzimy do wiaduktu drogi ekspresowej i N-630. Przechodzimy pod nim na drugą 
stronę, by za chwilę wrócić i iść równolegle do N-630. Po kilkuset metrach szlak znów wraca na drugą stronę A-66. 
(po przejściu 200 m szosą N-630 napotkamy bar z menú del día). I tu brak strzałek! Można pójść szosą krajową  
N-630 aż do Aldeanueva del Camino i uniknąć komplikacji drugiego wariantu, który prowadzi na prawo od N-630 
i A-66. Jeśli spojrzymy na łąkę po prawej stronie szosy, dostrzeżemy żółtą strzałkę namalowaną na słupie linii 
elektrycznej. Aby iść w kierunku przez nią pokazywanym, trzeba pokonać ogrodzenie, bo furtka zamknięta jest  
na kłódkę! Przed nami jeszcze co najmniej dwa podobne skoki – jeden przez płot z drutu kolczastego.  
Tak wędrujemy przez łąki drogą Cañada Real de la Vizana, od średniowiecza wykorzystywaną przez wędrownych 
pasterzy. Po 2 km mijamy schronienie (oborę) dla bydła i podchodzimy lekko pod górę po pozostałościach 
dawnego traktu aż do domu, przy którym jest tablica ze wskazówką, jak iść dalej. Przechodzimy pod drogą 
ekspresową. Aż do Aldeanueva del Camino kontynuujemy prosto, w pewnej odległości od szosy (mamy  
ją po prawej stronie). Również tu, w okresie po większych opadach przyjdzie nam przeprawiać się przez strumyki. 
Przy wejściu do Aldeanuvea del Camino wita nas ceramiczna tablica z nazwami wszystkich miejscowości  
Vía de la Plata. Miejscowość leży pośrodku okręgu Ambroz. Zachowały się tu liczne przykłady architektury 
ludowej.  Dwa kościoły parafialne, Nuestra Señora del Olmo w północnej części i San Servando w południowej, 
pamiętają czasy, gdy Aldeanueva była podzielona między królestwa León i Kastylia oraz diecezje Placencia i Coria. 
Po starym moście przechodzimy na Plaza del Ayuntamiento. Wchodzimy na szosę N-630 na wysokości słupka 
kilometrowego 437 i zostawiamy z tyłu miasteczko. Za rondem przechodzimy nad drogą ekspresową i wracamy  
do naszej szosy, którą idziemy kolejne 8 km w stronę Baños de Montemayor. Przed miejscowością zejdziemy  
na łąkę, by iść dawnym traktem. 
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Aldeanueva del Camino 800 mieszk.        

 
do Baños de Montemayor  6,2 km       do Santiago 555,3 km 

Albergue Municipal Aldeanueva del Camino – schronisko miejskie: c/Las Olivas; tel. 927484048; hospitalera 
Balbina Castellano mieszka pod nr 42; całoroczne; donativo; 10 miejsc; brak kuchni, dość ubogo wyposażone, 
czysto. Po remoncie, ale meble wysłużone. Raczej zaniedbane, ale da się przeżyć. Brak puszki na donativo, brak 
hospitalero, brak pieczątki. Wychodzi na to, że gratis. Sprzątanie raczej we własnym zakresie. Lodówka, ciepły 
prysznic, kuchni raczej brak. Przy wejściu reklama albergue prywatnego, za 6 € (nie byłem tam). W miejscowości 
sklep i dość tanie bary. (Artur) Opinie na forum hiszpańskim z 2013 r. potwierdzają fatalny stan higieniczny 
albergue! 
Uwaga: etap z Aldeanueva do Fuenterroble to 40 km, więc można podzielić na dwie równe części i przenocować  
w prywatnym albergue w Calzada de Bejar (10 €) – municypalnego w miasteczku nie ma i prędko  
nie będzie! (Artur) 
Albergue La Casa de mi Abuela – schronisko prywatne:; c/ Alcazar 4 tel. 692531587/ 927479314; 
www.lacasademiabuela-albergue.com;  otwarte w 2013 r.; całoroczne, 26 miejsc po 13 € + 2 za śniadanie. Jest 
lodówka, pralka i suszarka oraz dostęp do Wi-Fi. Ma dobre opinie na forum. 

Baños de Montemayor  700 mieszk.     

 
do Albergue Turístico El Acebo 3 km do Calzada de Béjar  10,2 km   do Santiago 546,1 km 

Albergue Turístico Vía de la Plata de Baños de Montemayor – prywatne schronisko miejskie : c/Castanar, 40; tel. 
927488048/ 679228208; działa od 2001 r. – obecnie zamknięte do kwietnia 2014 r. – zmiana zarządcy; wypada 
rezerwować wcześniej, bo jest to popularna miejscowość turystyczna, zwłaszcza w weekendy podczas Wielkiego 
Tygodnia i latem; całoroczne, cena 12 € ze śniadaniem. 12 miejsc w 3 pokojach 4-osobowych; otwarte od godz. 
14.00; lodówka, kuchnia, jadalnia. 
Źródła siarkowe, wiele hoteli. 

  

http://www.lacasademiabuela-albergue.com/
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Etap 16 Baños de Montemayor  –  Fuenterroble de Salvatierra 32,9 km 

 
Wychodzimy z miasta starym szlakiem rzymskim, którym wspinamy się na przełęcz Puerto de Béjar, gdzie 

znajduje się miejscowość o tej samej nazwie. Idąc pod górę traktem, unikamy wędrówki po asfalcie krętej drogi  
N-630. Po ok. 3 km, przy szosie N-630 mijamy albergue El Acebo. Na wzniesieniu docieramy do ujęcia wody  
z kamienną tablicą o inskrypcji „Cañada Real Aliste Zamorana o de la Plata”, potwierdzającą tradycyjną funkcję 
tej drogi jako szlaku pasterstwa wędrownego. Za źródłem trasę przecina N-630. Skręcamy w lewo od szosy.  
Tu żegnamy Estremadurę i przybywamy do prowincji Salamanka w Kastylii. Szlak wraca do szosy w najwyższym 
punkcie i nie wchodzi do miasteczka! Mijamy stację benzynową, dom Casa Adriano i dzielnicę dworcową  
z albergue. Zostawiamy N-630 i idziemy w lewo, przechodząc pod wiaduktem drogi ekspresowej. Wchodzimy  
na szlak w miejscu, gdzie odkryto kolejny fragment traktu – nie przez wszystkich uznany za rzymski. Napotykamy 
kopię słupa miliario CXXXII, co oznacza, że jesteśmy oddaleni od Méridy o 132 mile rzymskie. Było  
to prawdopodobnie również miejsce lokalizacji mansio Caecilio Vico. Część historyków uważa jednak,  
że takie miejsce postojowe znajdowało się raczej w Baños de Montemayor. Schodzimy przez las dębowy do mostu 
Puente de la Magdalena i przechodzimy na drugą stronę rzeki Cuerpo de Hombre. Za mostem szlak skręca  
w prawo i prowadzi starą lokalną szosą. Parę metrów dalej widzimy kolejne miliario, a po prawej – kamienny 
murek. Przechodzimy przez drewnianą bramę w ogrodzeniu, by zobaczyć najlepiej zachowane miliario CXXIII. 
Kolejne 3 km idziemy wzdłuż rzeki, która płynie po naszej prawej stronie. Przy białym budynku wchodzimy  
na dawny trakt i opuszczamy szosę w lewo. Idziemy pod górę do niewielkiej osady Calzada de Béjar, gdzie witają 
nas kaplica Humilladero i albergue Alba y Soraya. Podziwiamy przykład typowej architektury góralskiej – kościół 
Asunción i docieramy do źródła wody z blaszaną figurą pielgrzyma i napisem „Buen Camino”. Pozostawiamy 
miejscowość i przez 6 km idziemy doliną Sangusín. W okresie opadów ścieżka może być pod wodą! Po lewej,  
w oddali widać dolinę las Batueca i pasmo górskie Sierra de Francia, a po prawej – pasmo Béjar i Candelario.  
Po drodze mijamy kolejne miliaria, a wśród nich słup o numerze CXLII, postawiony na nowo nad rzeką Sangusín  
w 2006 r. po tym, jak od 1962 r. pełnił funkcję ozdoby w Ministerstwie Rozwoju w Madrycie. Wychodzimy  
na asfalt, ale tylko na 100 m, bo dalej idziemy szlakiem do Valeverde de Valdelacasa, gdzie mieściła się rzymska 
stacja postojowa mansio Lippos. Mijamy kościół Santiago i idziemy szosą po łagodnym wzniesieniu, pokonując 
150 m różnicy wysokości. Docieramy do miejscowości Valdelacasa (950 m n.p.m.). Kilkaset metrów  
za nią zostawiamy asfalt i idziemy szlakiem w lewo. Ostatnie 6 km tego etapu prowadzi przez las dębowy zwany 
Bosque del Peregrino (Lasem Pielgrzyma), w którym stoi miliario CLVIII. Jeszcze raz wkraczamy na szosę  
z Valdelacasa, by skręcić w lewo i dojść do Fuenterroble de Salvatierra. 
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Albergue Turístico El Acebo – schronisko prywatne:  Colonia San Miguel, obok restauracji Casa Adriano (przy 
szosie N-630 ok. 3 km od Baños de Montemayor; przyjeżdżają, jeśli nie ma miejsc w Baños); tel. 923414216/ 
644048658;  www.elaceboturismorural.com; działa od 2006 r., całoroczne, cena 12 € w dwójce, w tym ręcznik  
i prześcieradło, 18 miejsc w pokojach 2 osobowych, pralka, suszarka 4 €, lodówka, śniadanie 2 €,   Wi-Fi. 

La Calzada de Béjar  100 mieszk.         

 
do Valverde de Valdelacasa 7,7 km       do Santiago 533,6 km 

 
Albergue Rural Alba y Soraya – schronisko prywatne: c/ Baños; tel. 646410643; właścicielka Manuela mieszka 
obok kościoła na Plaza Calzada de Béjar; działa od 2004 r., całoroczne, jednak jesienią i zimą trzeba telefonować; 
cena 10 €, za prześcieradło, koc, i ręcznik trzeba dopłacić 3 €; 24 miejsca na łóżkach piętrowych i 2 dwójki po 30 €; 
pralka i suszarka 3 €; lodówka, jest kuchnia ale hospitalera nie pozwala na samodzielne gotowanie, ale ona może 
coś podgrzać (Paszka). Polecane! Wi-Fi przy ratuszu! 

Valverde de Valdelacasa           

 
do Valdelacasa  3,2 km         do Santiago 525 km 

 
Albergue Nenúfar – schronisko prywatne: c/La Iglesia 13; rel. 923165054/ 649578821/ 648401608/ 680119824; 
funkcjonuje od maja 2009 r.; całoroczne; cena 6 €; 12 miejsc w jednym pokoju; możliwość rezerwacji; ręcznik  
i mydło; w kuchni mikrofalówka; brak baru, w którym można zjeść gorące danie! 

Valdelacasa   240 mieszk.         

 
do Fuenterroble de Salvatierra  8 km       do Santiago 521,3 km 

 

Fuenterroble de Salvatierra    300 mieszk.     

 
do San Pedro Rozados  28 km        do Santiago 513,4 km 

 
Albergue parroquial de Fuenterroble de Salvatierra – schronisko parafialne: c/ Larga 37; tel. 92315083; 
obsługują woluntariusze i ks. Blas Rodriguez. Jeśli zamknięte, trzeba pójść do kościoła. Działa od 1994 r. 
Całoroczne; donativo; 70 miejsc; pralka, lodówka, jest kuchnia, wspólne przygotowanie posiłków? Rano kawa! 
Internet Wi-Fi. Ma bardzo dobre opinie! 
Casa Rural Vía de la Plata: c/ Príncipe 48, naprzeciw Museo de Pan (muzeum chleba), 10 miejsc; dwójka 50 €! 
Warto zobaczyć: 
Kościół  Santa María la Blanca w stylu gotyckim z XV w. na bazie świątyni romańskiej, trzynawowy. Zachowany 
ołtarz z początków XVIII w. Świątynia została odnowiona w 1996 r. i z tej okazji zamówiono mierzącą 2,5 m 
drewnianą (z sosny oregońskiej) rzeźbę Chrystusa pielgrzyma. Obok kościoła znajdują się tablice z informacjami  
na temat Vía de la Plata, objaśniające m.in. sposób budowania traktów rzymskich. 
Miejscowy proboszcz ksiądz Blas Rodríguez jest jednym z propagatorów Vía de la Plata jako szlaku pielgrzymiego. 
Wkłada wiele wysiłku w budowanie atmosfery „jakubowej” w Fuenterroble de Salvatierra.  
  

http://www.elaceboturismorural.com/
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Etap 17 Fuenterroble de Salvatierra – San Pedro de Rozados   28 km 

 
Wychodzimy z albergue w prawo ulicą Conejal, która pokrywa się z szosą CP-1 (DSA-230). Po 1,3 km 

schodzimy w prawo na szlak (wyblakła strzałka na asfalcie), którym przepędzane jest również bydło. Znów 
wędrujemy przez teren rzadko porośnięty dębami, między ogrodzeniami pastwisk. Po blisko godzinie dojdziemy 
do strumyka Navalcuervo i ujrzymy nowy drewniany krzyż oraz szałas z gałęzi, a na nim inny stary krzyż. Skręcamy 
w lewo, a po 100 m – w prawo. Podążamy między dębami, na których szukamy strzałek. Potem mamy wybór: 
niektóre strzałki zapraszają do wejścia na teren posiadłości, a inne prowadzą wzdłuż ogrodzenia. Idziemy przez 
pole, strzałki na kamieniach prowadzą dalej, a ogrodzenie jest naszym punktem odniesienia. Przejdziemy przez 
bramkę i szlak staje się wyraźniejszy. Będzie to 8,5 km etapu. Dochodzimy do skrzyżowania dróg: ta w lewo 
prowadzi do pobliskiej osady Navarredonda de Salvatierra, a my idziemy dalej prosto pod górę i po 1 km 
skręcamy na szlak prowadzący w lewo. Mamy 17 km do San Pedro de Rozados. Na zdjęciu na mapie Google widać, 
że chyba w tym miejscu jest alternatywa w prawo dla rowerzystów. Ta trasa omija San Pedro de Rozados  
i prowadzi przez Pedrosillo de los Aire (6,3 km) przez trzy lekkie wzgórza. Wysiłek mogą wynagrodzić malownicze 
krajobrazy i idylliczna atmosfera w pustawym miasteczku, w którym jest też albergue. Z Pedrosillo de los Aire 
oznakowany żółtymi strzałkami szlak prowadzi do Morille (17,9 km), gdzie łączy się z tradycyjną trasą. 

Jeśli kontynuujemy do San Pedro de Rozados, wspinamy się na szczyt Pico de la Dueña (1169 m n.p.m.), 
na którym stoi krzyż Santiago, postawiony przez proboszcza z Fuenterroble, Blasa Rodrígueza. To najwyżej 
położony punkt od kiedy opuściliśmy Sewillę i prawdopodobnie trakt rzymski nie prowadził tędy. Przed nami  
3,5 km schodzenia w dół – znów teren porośnięty dębami i dość szeroka ścieżka w kolorze czerwonym. Po drodze 
mijamy kolejny krzyż i podziwiamy wspaniałe widoki. Warto chwilę odsapnąć i nasycić nimi oczy. Schodzimy dalej 
między dębami i docieramy do szosy. Strzałka na kamieniu nakazuje iść po niej w prawo. Po drodze miniemy 
pastwiska La Dueña, na których pasą się byki używane podczas corrid. Nic dziwnego: okręg salamantina 
(Salamanka) słynie z hodowli byków. Za jakiś czas schodzimy z szosy na szlak w lewo, by ponownie na nią wrócić  
i przejść przez strumyk Mendigos. Po 200 m docieramy do posiadłości Calzadilla del Mendigos, kolebki słynnego 
bydła Montalvo. Po 4 km już po płaskim terenie szosą, z której schodzimy w lewo na szlak, za lekkim wzniesieniem 
widzimy już San Pedro de Rozados. 
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Pedrosillo de los Aire           

 
do Morille  11,4 km do Salamanki 30 km 

 
Urocze miasteczko, sklep otwarty w godz. 10.00–12.00. Leży na alternatywnym szlaku. 

 

San Pedro de Rozados 300 mieszk.      

 
do Morille  4,1 km         do Santiago 484,8 km 

 
Albergue El Miliario – schronisko prywatne: c/ Rosario 17; tel. 636208086; www.casamiliario.es; całoroczne; 
cena 10 €; 8 miejsc (6 łóżek w 2 małych pokojach+ sofa i kanapa w pokoju ogólnym; otwarte od godz. 13.00, 
niewielka lodówka, za ręcznik 1 €; brak kuchni. Opinie różne – jakość nie odpowiada cenie! 
Albergue Mari Carmen – schronisko prywatne: c/ Oriente 9; tel. 923344075; całoroczne, działa od 2011 r.;  
10 miejsc po 7 €; Wi-Fi przy ayuntamiento. 
Menú del día w jedynym barze-restauracji w wiosce – 10 €. Jest też mały sklepik czynny po południu i wieczorem 
(zamknięty na czas sjesty). (Artur)  

http://www.casamiliario.es/
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Etap 18  San Pedro de Rozados  – Salamanka  23,4 km 

 
Z albergue idziemy w kierunku piekarni, by skręcić w prawo na Av. Comuneros i opuścić miasteczko długą 

prostą. Przyzwyczajeni, że zawsze kierujemy się na północ, będziemy zdziwieni, że szlak prowadzi na wschód. 
Szosę przekraczamy 100 m za ostatnim zabudowaniem i po 300 m obieramy właściwy kierunek na północ. 
Skręcamy w lewo na szeroką drogę polną. Po 3 km zbliżamy się do miejscowości Morille. Przed nią strzałka kieruje 
na ścieżkę w prawo, która doprowadza nas do miejscowości. Przechodzimy przez nią wzdłuż długiej ulicy Larga  
i mijamy albergue. Opuszczamy miasteczko szlakiem przez pola. Otwieramy dwuskrzydłową bramę w ogrodzeniu, 
a za nią zmienia się krajobraz: wracają pojedyncze dęby i pastwiska. Za którąś kolejną bramką wskutek 
prowadzonych robót znikają znaki: nie idziemy w kierunku domu i posiadłości, ale kontynuujemy wzdłuż 
kamiennego muru, by przejść strumień po 150 m i skręcić w lewo za następną bramką. Jeszcze trochę możemy 
nacieszyć się otoczeniem dębów, bo wkrótce krajobraz przybiera kolor ochry. Dochodzimy do miejscowości 
Aldeanueva, mijamy jej zabudowania i mamy 3 km do następnej – Miranda de Azán, którą zostawiamy po prawej 
stronie. Po 400 m przekraczamy strumyk Fuente de la Porra i idziemy kolejne 3,5 km szeroką polną drogą, która 
zmienia się w skalistą. Na wzniesieniu zobaczymy metalowy krzyż. Widać Salamankę, więc przyspieszamy kroku. 
Przechodzimy przez rejon sadzawek i bajor, by poszukać przejścia pod drogą ekspresową. Dochodzimy  
do ronda, kontynuujemy prosto i po schodach wchodzimy do parku. Przejdziemy tunelem pod torami kolejowymi 
i obok stacji benzynowej wejdziemy na ulicę, która prowadzi prosto do mostu rzymskiego na rzece Tormes.  
Za mostem szukamy muszli, która wskaże nam drogę do albergue na końcu ulicy Acrediano (przed katedrą  
w prawo do końca i na prawo). 

Morille  250 mieszk.          

 
do Salamanki  19,3 km         do Santiago 480,6 km 

 
Albergue  – schronisko miejskie: obok baru Isa, tel 923344071; klucz w barze Isa; 6 miejsc po 6 €.; W barze menú 

del día za 9 €. Internet w bibliotece: pn., śr., pt. w godz. 18.00–20.00. 

Nocleg tu daje więcej czasu na zwiedzanie Salamanki, jeśli nie mamy zamiaru spędzić tam 2 dni. 
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Salamanka  150 tys. mieszk. @   

 
o Aldeseca de Armuña    6,3 km        do Santiago 461,2 km 

 
Albergue Casa la Calera – schronisko miejskie: c/ Arcediano 14 – obok pięknego ogrodu Calixto y Melibea  
(z albergue można wejść bezpośrednio do ogrodu); tel. 652921185; hospitaleros są wolontariuszami; otwarte  
w godz. 16.00–22.00 (między 12.00–13.00 można zostawić plecak); całoroczne; cena donativo; 16 miejsc  
w 2 pokojach; lodówka, oddzielna łazienka męska i damska; kuchenka mikrofalowa. Jest komputer z dostępem do 
Internetu. Wszyscy chwalą, a ja mogę tylko to potwierdzić! 
Albergue Juvenil Lazarillo de Tormes – schronisko młodzieżowe: c/ Lagar; tel. 923194249; 
www.alberguemunicipalsalamanca.com; odnowione w 2011 r.; otwarte całą dobę; całoroczne; cena 13,62 €  
dla <26 lat, starsi 16,34 € ze śniadaniem; 150 miejsc w pokojach 2, 4, 10-osobowych; możliwość i konieczność 
rezerwacji, można przez Internet. Pralka i suszarka odpłatnie, ręcznik za 1,84 €; wielu młodych ludzi z całego 
świata. Nocowałem jedną noc i było Ok.! 
Albergue Juvenil Salamanca – schronisko młodzieżowe: c/ Escoto 13-15; na końcu Gran Vía przy Seminario  
de Calatrava; tel. 923269141; http://www.alberguesalamanca.com/; całoroczne, czynne w godz. 10.00–22.00; 
miejsc 65; możliwość rezerwacji przez stronę internetową; cena 11,90 €. 
Warto zobaczyć:  
Plaza Mayor: Jest sercem Salamanki. Barokowy plac na planie prawie kwadratu (72 x 82 m) zaprojektował Alberto 
Churriguera. Plac powstał w latach 1729–1733 r. W 1755 r. García Quiñones wzniósł gmach ratusza. Fasady 
budynków o trzech kondygnacjach połączone są arkadami. 
Stara Katedra: Romańska, zbudowana w XII wieku na bazie dawnej świątyni. Mistrz Petrus Petriz był twórcą 
kopuły Torre del Gallo (Wieży Koguta), z inspiracji bizantyjskiej i wzorowanej prawdopodobnie na Seo zamorana 
(katedrze w Zamorze). Żeby ją zobaczyć trzeba pójść do ulicy Arcediano (na której znajduje się albergue) lub  
na Patio Chico. Stamtą będzie dobry widok. Nie zobaczymy jej natomiast z Plaza Anaya. W środku wyróżnia się 
ołtarz główny, praca Nicolai Florentino z połowy XV wieku. 
Nowa Katedra: Jej budowę zaczął w XVI wieku Juan Gil Hontañón. Prace skończyły się dopiero w 1733 r..  
Na specjalną uwagę zasługuje troje drzwi frontowych z fasadami Perdón (przebaczenia), Biskupa i San Clemente. 
31 października 1755 w Salamance dało się odczuć trzęsienie ziemi, które zniszczyło tego dnia Lizbonę. 
Rozdzwoniły się niedotykane przez nikogo dzwony Katedry Nowej. W modłach dziękczynnych Cabildo katedry 
(tytuł katolicki księdza administratora katedry) ślubował, że każdego roku w przededniu uroczystości Wszystkich 
Świętych ktoś będzie się wspinał na wieżę, by bić w dzwony. Jednocześnie wspinałby się na sam szczyt (pinakiel), 
by sprawdzić nachylenie wieży. Zadania tego podjęli się członkowie rodziny Mariquelo. Dotrzymali tradycji  
do 1976 r., gdy na wieżę wszedł ostatni potomek rodu. Od 1985 r. zwyczaj kontynuuje Ángel Rufino Haro. Wspina 
się na wieżę, dzwoni dzwonami, a potem wdrapuje się do chorągiewki na dachu. Ma ze sobą tamburyn i kobzę, 
instrumenty, na których gra na górze. 
Casa de las Conchas (Dom z muszlami): Budowla świecka w stylu gotyckim zbudowana w końcu XV wieku przez 
doktora Maldonado, rycerza zakonu Santiago. Budynek jest znany z powodu ponad trzystu muszli – symboli 
pielgrzymki do Santiago, które dekorują jego zewnętrzne mury. Mieści Bibliotekę Publiczną Salamanki (darmowy 
dostęp do Internetu!) i Biuro Informacji.  
Uniwersytet w Salamance: Uniwersytet założył w 1218 r. król Alfonso IX Lew. Gmach bardzo zabytkowy z fasadą 
w stylu plateresco, którą pokrywają medaliony, tarcze heraldyczne. Wśród bogatych dekoracji znajduje się m.in. 
żaba (przynosi szczęście i małżeństwo w ciągu roku każdemu, kto sam, bez niczyjej pomocy ją odszuka!).  
W centrum znajduje się portret Królów Katolickich, a wyżej herb króla Carlosa V, ich wnuka. Uniwersytet liczy 
obecnie 25 ośrodków nauczania, 17 wydziałów i ponad 25 000 studentów. 
Most rzymski: Most na rzece Tormes, po którym wchodzi się do starożytnej Salmantice. Był zbudowany  

w I w.n.e. i z jego dwudziestu sześciu łuków zachowało się tylko piętnaście oryginalnych rzymskich – znajdujących 

się bliżej miasta. 

 
  

http://www.alberguemunicipalsalamanca.com/
http://www.alberguesalamanca.com/
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Etap 19  Salamanka   – El Cubo de la Tierra del Vino  35 km 
 

 

 
Zaczynamy pierwszy z dwóch długich etapów, które dzielą Salamankę od Zamory. Na początku szlak 

prowadzi ścieżkami przez miejscowości Aldeaseca de Armuña, Castellanos de Villiquera i Calzada de Valdunciel. 
Potem trasa staje się wierna szosie N-630, której poboczem trzeba iść przez 20 km, omijając kolejne miejscowości. 
Pierwszy znak charra (muszla), wskazujący kierunek tego długiego etapu, znajduje się na kostce brukowej Plaza 
Mayor. Muszla z brązu kieruje nas na ulicę Zamora i paseo del Doctor Torres Villarroel, gdzie leży kamień,  
na którym wyryta jest liczba kilometrów do Santiago: 444. Rzeczywista odległość zależy od wariantu trasy z Granja 
de Moreruela! Dochodzimy do gloriety Santiago Martín „El Viti”, przedstawiającej walecznego byka. Mijamy 
szkołę Santa Teresa Jesús i centrum handlowe. Cały czas idziemy w kierunku Zamora. Zostawiamy za sobą słupki 
kilometrowe 338 i 337 na szosie SA-11, która nie jest niczym innym, jak N-630. Za rondem, po prawej stronie 
widać stadion piłkarski Helmántico. Nie ma przejścia dla pieszych, więc idziemy pod wiaduktem autostrady A-62  
i dalej – poboczem N-630. Parę metrów przed słupkiem 335 strzałki zobowiązują nas do opuszczenia asfaltu, by iść 
ścieżką do miejscowości Aldeaseca de Armuña. Wchodzimy tam po 800 m.: ulicami Ruta de la Plata i  Frontón,  
skręcamy w lewo w ulicę Campillo do kościoła parafialnego z XVI w. Okrążamy świątynię i skręcamy w lewo, by iść 
dalej prosto. Droga oddala się trochę od N-630 i zmienia kierunek na północno-zachodni w poszukiwaniu 
wygodnej przeprawy przez strumyk la Encina. Ratuje nas to od przejścia dodatkowych 2 km ulicami Aldeaseca. 
Wchodzimy na szutrową drogę i stawiamy czoła wzniesieniu. Na drugim skrzyżowaniu skręcamy w prawo. 
Zbliżamy się do miejscowości Castellanos de Villiquera. Obok wieży kościoła San Juan Bautista idziemy ulicą 
Calzada, przechodzimy szosę i bacznie śledząc strzałki, ciągniemy dalej. Skupiamy uwagę na górującej  
nad horyzontem wieży kościoła Santa Elena. Wypatrujemy dalszego ciągu szlaku, wyznaczonego przez ślady 
traktorów, mieszkańców i innych pielgrzymów. Nie zbaczamy z drogi na żadnym skrzyżowaniu i dochodzimy  
do miejscowości Calzada Valdunciel, gdzie można zatrzymać się na noc w albergue. To alternatywa dla tych, 
którzy chcą podzielić ten etap na dwie części.  
 Jeśli decydujemy się iść dalej, to ulicą Carrascal wejdziemy na plac Constitución i dalej pójdziemy ulicą 
Ruta de la Plata. Na jej końcu jest rząd dużych walcowatych kamieni, obecnie pełniących funkcję rzeźb, 
prawdopodobnych pozostałości militarnych XXIV odcinka traktu rzymskiego opisanego w II w.n.e. w „Marszrucie 
Antonina”. Wychodzimy z Calzada de Valdunciel, przechodząc przez strumyk la Vega, za którym jest ścieżka i małe 
jezioro. Dochodzimy do zardzewiałego metalowego znaku z napisem „Camino de Santiago”. Skręcamy w prawo  
i kontynuujemy prosto ponad 1,5 km, znów do tej samej N-630. Będziemy iść jej poboczem. Mijamy słupek 
kilometrowy 319 i wkrótce strzałki zapraszają nas, by zostawić asfalt i iść dalej opuszczoną drogą, która biegnie  
w prawo. Po prawej mamy tory kolejowe. Przecinamy je. Obok jest szosa, która prowadzi do zamku Buen Amor. 
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Mijamy go od frontu. Po przejściu co najmniej 2,5 km przybędziemy do skrzyżowania, na którym dostrzeżemy 
dwie strzałki. Pierwsza, umieszczona z drugiej strony szosy narodowej, zachęca nas do przejścia. Druga – nakazuje 
kontynuować drogą, którą szliśmy. Jeśli pójdziemy za wskazaniami drugiej i wybierzemy ścieżkę, szybko okaże się, 
że zarośla przy niej są tak gęste, że zdecydujemy się porzucić ją w pobliżu Centrum Więziennictwa de Topas  
i wrócić na N-630. Przekraczamy strumyk Izcala, 2 km później mijamy granicę prowincji Zamora.  
Po 1,5 km dochodzimy do skrzyżowania, którego oznaczenia pokierują nas do mety. Do miejscowości El Cubo  
de la Tierra del Vino wchodzimy ulicą Mayor i na wysokości apteki, po prawej widzimy tabliczkę z napisem 
„Albergue”. Skręcamy w lewo w ulicę Toro aż do Eras de Arriba, gdzie znajduje się albergue (budynek po prawej). 
Hospitalera mieszka 100 m dalej, w małym bloku, pod nr 5. 

Uwagi: Źle jest oznaczone wyjście z Aldeaseca de Armuña: 100 m po okrążeniu kościoła parafialnego,  
na słupie przy drodze prowadzącej z prawej strony namalowana jest żółta strzałka, która może mylnie pokierować 
nas na trasę „Camino Castellanos”. Należy pójść sprzed kościoła ścieżką, która oddala nas od N-630. Po ponad  
1 km przekraczamy strumyk La Encina. 

Budowa drogi szybkiego ruchu zmieniła nieco trasę etapu (prace już zakończono i podobno oznakowano 
porządnie na nowo). Najlepiej ostatnie 7 km iść poboczem szosy N-630. Odcinek 20 km od Calzada Valdunciel  
do El Cubo de la Tierra del Vino przebiega głównie po asfalcie. Brak tam cienia i nie ma możliwości zaopatrzenia 
się w wodę lub jedzenie! Latem gorąco, można nabawić się bąbli, mnie się to udało! 

Aldaseca de Armuña           

 
do Castellanos de Valdunciel: 5,0 km        do Santiago de Compostela: 454,8 km 

 

Castellanos de Villiqueira          

 
do Calzada de Valdunciel:   4,8 km        do Santiago de Compostela: 449,6 km 

 

Calzada De Valdunciel         

 
do El Cubo de la Tierra del Vino: 20 km         do Santiago de Compostela:     445,5 km 

 
Albergue de peregrinos de Calzada de Valdunciel – schronisko miejskie: c/ La Cilla 21;  
tel. 923310016 (Biblioteca municipal), 923310024 (Ayuntamiento), 678642690 (Carmen Pedraz García mieszka 
przy Calle Los Hidalgos 8 ); www.calzadadevaldunciel.com; pn.–pt. w godz. 10.30–20.00 schronisko otwiera 
Raquel (tel: 669943980), w weekendy i święta: Carmen Pedraz García (tel. 695174771); całoroczne; 8–10 miejsc  
w jednej sali; jest kuchnia; cena 5 €.  

El Cubo de la Tierra del Vino         
 

do Villanueva Campeán:    13,5 km  I      do Santiago de Compostela: 425,9 km 
 

?Albergue municipal de El Cubo de la Tierra del Vino – schronisko miejskie: c/ Eras de Arriba bez numeru;  
tel. 980577301/ 670848602 (woźny Felipe Sánchez mieszka na c/ Nueva Era 5), klucz w dni robocze i godzinach 
pracy w ratuszu. Całoroczne; 16 miejsc w 4 salach. Cena 5 €; Pralka, kuchnia z kuchenką elektryczną, garnkami, 
sztućcami, talerzami, kubkami, lodówką. Sznurki do suszenia prania, 2 łazienki. Strefa Wi-Fi przy Ayuntamiento. 
W niedziele w barze Santo Domingo tylko kanapki, w inne dni menú del día. Uwaga: informacja, że od 11.2013 r. 
jest zamknięte! 
Albergue Turístico Torre de Sabre – schronisko prywatne: c/ Travesía de la Ermita 1; tel. 633424321/ 697759418 
(Loli); www.torredesabre.wix.com/cubodelvino; działa od 2012 r., całoroczne, 10 miejsc, 9 € – łóżko piętrowe,  
12 € – pojedyncze (inne źródło –15 € jedynka i 12 € dwójka), można rezerwować; kuchnia, lodówka, pralka  
i suszarka. 
Albergue F&M – schronisko prywatne: c/ García de la Serna 4; tel. 685808 085/ 615295 690/ 980577371; działa 
od 2013 r., całoroczne, czynne w godz. 9.00–22.00; 10 miejsc w 5 pokojach, w tym 2 dwójki z pojedynczymi 
łóżkami, cena 12 €, śniadanie za 2,5 €; możliwość rezerwacji; kuchnia z lodówką, pralka z suszarką za 1,5 €, Wi-Fi. 
Warto zwiedzić: Miejscowość leżąca pośrodku między Salamanca a Zamora leży na płaskowyżu, organizują 
świetne fiesty. Odrestaurowany ratusz i kościół. Pueblo jest zadbane, dużo kwiatów. W okolicy do dziś są piwnice 
ziemne, w których dojrzewa wino, a latem w ich wnętrzu można znaleźć cień i chłód, a nawet zjeść podwieczorek.  

http://www.calzadadevaldunciel.com/
http://www.torredesabre.wix.com/cubodelvino


 Camino de Santiago 01.2014 r. 

Camino Vía de la Plata ::    Maciej R.  

 

Strona 42 z 56 
 

Etap 20  El Cubo de la Tierra del Vino–Zamora  31,6 km 

 

 
Uwaga: Choć oznakowanie szlaku było robione niedawno, to jednak przeważają strzałki, które straciły już swoją 
żółtą barwę – wyblakły! 

Etap uwalnia nas od udręki szosy krajowej. Ścieżki prowadzą przez tereny rolnicze. Idziemy przez Ziemię 
Wina, ale winnice zobaczymy, dopiero w Villanueva de Campeán. Stamtąd już w oddali ujrzymy Zamorę, miasto 
nad Duero, rzymską Ocelo Duri. 

Z albergue wychodzimy ulicami, którymi przyszliśmy wczoraj, Toro i García de la Serna wchodzimy na ulicę 
Mayor. Skręcamy w lewo, zostawiając po prawej stronie plaza Conde Retamoso. Za kościołem Santo Domingo  
de Guzmán przekraczamy most nad strumieniem San Cristóbal. Uwaga: po 50 m schodzimy z szosy w lewo  
na ścieżkę, która zaczyna się wśród topoli. Przed nami ponad 5 km po tej ścieżce, wiodącej w sąsiedztwie torów 
kolejowych po prawej stronie. Dochodzimy do niestrzeżonego przejścia przez tory. Po ok. 2 km od startu  
na ścieżce znajduje się tablica postawiona przez magistrat Corrales del Vino z legendą „Siste Viator”. Jest  
to krótka powtórka o historii tej ziemi, po której właśnie stąpamy. Po następnych 3 km żółte strzałki nakazują  
nam skręcić w lewo na skrzyżowaniu i oddalić się ostatecznie od drogi wzdłuż torów kolejowych. Po 50 m 
obrócimy się, by zmienić kierunek, tym razem na ścieżkę w prawo. Kontynuujemy prosto, dochodząc do odludnej 
farmy owiec, a 1 km później – do lasku sosnowego. Napotykamy coraz więcej winnic. Dochodzimy do niedawno 
postawionej tablicy z napisem „Vía de la Plata. Villanueva de Campeán”. Camino prowadzi w prawo do ruin 
klasztoru Franciscano del Soto. Jakiś czas później napotkamy podobną do poprzedniej tablicę, przekroczymy 
szosę i wejdziemy do miejscowości Villanueva de Campeán. Jest tu albergue i bar. Wieś można przejść  
z zamkniętymi oczami. Z południa na północ idziemy ulicą Calzada, przecinając lokalną drogę i wkraczamy  
na ścieżkę. Mijamy ostatnią tablicę i po 900 m przechodzimy strumyk Barrios. Z dala widać już Pueblo San 
Marcial, lecz do niego nie wejdziemy. Zmieniamy kierunek w prawo i wieś zostaje po naszej lewej stronie. 
Wchodzimy pod górę i ze szczytu wzniesienia po prawej stronie dostrzeżemy miejscowość El Perdigón. 
Dochodzimy do szosy. Do Zamory zostało jeszcze 11 km. Jesteśmy na drodze ZA-305 i jej poboczem kontynuujemy 
jeszcze przez 1 km. Schodzimy z szosy w lewą stronę przed dojściem do skrzyżowania w Tardobispo. Wchodzimy 
na drogę między uprawami rolnymi, zagrodami i fermami, gdzie jesteśmy przyjmowani szczekaniem i beczeniem 
ich mieszkańców. Po 400 m trzeba skręcić w lewo, a po kolejnych 100 m – w prawo. Po ok. 1 km szlak przekracza 
strumyk del Perdigón i ciągnie się dalej po ścieżce w prawo. Stąd można zobaczyć zarys torów kolejowych. Ścieżka 
dochodzi do szosy, która w lewo prowadzi do kompleksu przemysłowego. Za skrzyżowaniem kontynuujemy 
prosto i dochodzimy do kilku hal rolniczych. Mijamy domy, z których jeden nosi imię La Sierna.  
Z przodu, już prawie u naszych stóp jest Zamora. Zostawiamy z boku cementownię (Uwaga:  
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nie ma tu oznakowania!), przecinamy szosę C-527 i wchodzimy na ulicę de Fermoselle, która prowadzi do brzegu 
rzeki Duero. Dalej idziemy chodnikiem po nabrzeżu, podziwiając panoramę miasta. Mijamy pozostałości  
po starym moście. Przekraczamy rzekę średniowiecznym mostem i wchodzimy do centrum Zamory, rzymskiej 
Ocelo Duri. Wchodzimy na ulicę del Puente. Kontynuujemy nią do Plaza Santa Lucía, gdzie znajduje się kościół  
San Cipriano i muzeum prowincji. Skręcamy w lewo w ulicę de Cuesta de San Cipriano i mijamy muzeum. Dalej  
na prawo znajduje się albergue, brązowy budynek o trzech piętrach. Wejście jest usytuowane z drugiej strony. 
Uwaga: w 2010 r. zostało odnowione i zaktualizowane oznakowanie wejścia i wyjścia z miasta! 

Villanueva Campeán            
 

do San Marcial:   5,0 km          do Santiago de Compostela:    412,9 km 
 

Albergue de peregrinos de Villanueva Campeán – schronisko miejskie: c/ Callejón del Señor 4; tel. 980560017/ 
980560259; całoroczne; pierwszy pielgrzym pobiera klucz w Ayuntamiento (pytać o Maríę); 10 miejsc w jednej 
sali, cena 6 €; mała kuchnia z mikrofalówką. 
Albergue Vía de la Plata – schronisko prywatne: c/ Calzada 8; tel. 616848319 (Cristina i Óscar), 980560028 (Bar), 
630980967 (David); całoroczne, czynne w godz. 11.00–23.00; 23 miejsca, 6 € za łóżko piętrowe, 10 €  
za pojedyncze, jest pralka, możliwość rezerwacji. 
Warto zobaczyć: Usytuowany u podnóża wzgórza La Esculca kościół parafialny wzniesiony w 1794 r.nawiązuje  
do tradycji romańskiej. Obrazy znajduące się obecnie w kościele reprezentują niski poziom artystyczny. Złotnictwo 
reprezentują obywatele Zamory José Pimentel i Manuel Flores, którzy wygrawerowali krzyż parafialny w 1774 r. 
Klasztor Soto 
Klasztor pod wezwaniem Matki Boskiej z La Paz założony został w 1406 r. przez tercjarzy świętego Francuszka. 
Rozwijał się pomyślnie do drugiej połowy XVII w. Zawsze był znany jak Klasztor Soto, a obraz jako Santa María 
Soto. Ulegał powolnej agonii w ciągu lat. Zamienił się w źródło budulca dla wielu pobliskich budynków,  
był zarośnięty chwastami i wyprzedawany kawałek po kawałku. Gmach jest dziś godną  pożałowania ruiną,  
ale otaczają go piękne winnice. 

San Marcial              
 

do Zamora:   13,1 km          do Santiago de Compostela:    407,9 km 
 

Zamora      @  
 

do Roales de Pan:   7,0 km          do Santiago de Compostela: 394,5 km 
 

Albergue de peregrinos de Zamora – schronisko miejskie: c/ Cuesta de San Cipriano, obok kościoła;  
Tel. 980533694 (biuro informacji turystycznej), 980509427/ 980537 04; całoroczne; otwarte w godz. 13.30–22.00. 
36 miejsc w 6 salach; cena donativo. Pralka, lodówka. Jest kuchnia z mikrofalówką, sztućce, talerze, szklanki, duża 
jadalnia na 22 osoby. Wiele prysznicy; Wi-Fi! Codziennie o godz. 19.00 msza św. z błogosławieństwem  
dla pielgrzymów w kościele San Ildefonso de Zamora, w pobliżu albergue. 
Hotel „Siglo XX”: tel. 980532908; cena 12 € za miejsce w pokoju 3-osobowym, 15 € – jedynka.  
Warto zobaczyć: Stare miasto postawione na skale, która góruje nad rzeką Duero. Była to doskonała lokalizacja  
do założenie miasta w odległych czasach. Zamora jest Miastem – Muzeum Romańskim. Na Starym Mieście 
znajduje się dwadzieścia kościołów w tym stylu architektonicznym, z których blisko połowa zachowała swój 
pierwotny układ prawie w całości. 
Katedra: Jest najbardziej reprezentacyjnym zabytkiem zamoranos (prowincji Zamora). Datowana na XII wiek.  
Jej najbardziej wyróżniającym się elementem konstrukcji jest kopuła (cimborrio) postawiona na planie krzyża. 
Stanowi element architektoniczny i dekoracyjny osobliwej piękności i oryginalności. Łączy smak wschodni  
z ozdobną prostotą. 
Kościoły w pobliżu Katedry: Kościół San Claudio de Olivares, także z wieku XII; Kaplica Santiago el Viejo, albo 
„Santiago de los Caballeros”, o którym mówi się, że był to zbrojony jeździec Cid Campeador; Kościół San Isidoro, 
sąsiadujący z kościołami San Pedro i San Ildefonso. Kościół la Magdalena, który zwrócony jest na klasztor 
Franciscanas Descalzas (franciszkanek bosych) del Corpus Christi; kościół Santa María la Nueva. 
Plaza Mayor: Kościół San Juan de Puerta Nueva, zbudowany w połowie XII wieku i dziś w całości odnowiony. 
Naprzeciw jest gmach starego ratusza, zbudowany z rozkazu Królów Katolickich w końcu XV wieku. Także  
w okolicach Plaza Mayor znajduje się kościół San Vicente, w tym samym stylu romańskim, chociaż istotnie 
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odnowiony; kościół San Esteban, na placu o tej samej nazwie, najbardziej odbiega od stylu całego kompleksu 
monumentalnego miasta. 
Convento del Tránsito: Założony w XVI wieku klasztor jest prostym obiektem ze skromną fasadą klasyczną. W jego 
wnętrzu znajduje się obraz la Virgen del Tránsito, otaczanej w mieście ogromnym kultem. 
Ruiny Convento de San Francisco: Zbudowany w XIV wieku klasztor św. Franciszka, opuszczony, popadł w ruinę  
i tak zostało do dziś. 
Mury: Zamora cieszyła się sławą „Dobrze Ogrodzonej (bronionej)”. Zachowała się jeszcze część trzech terenów 
otoczonych murem, które broniły miasta w czasach XI, XII i XIII wieku. 
Portillo de la Traición: Prosty łuk, ale z legendą. Opowiadają, że przez niego wszedł Bellido Dolfos, ścigany przez 
Cida za uśmiercenie króla Sancho. 
La Puerta de Doña Urraca: Nazwa bramy pochodzi od przyległego do niej pałacu, w którym mieszkała królowa. 
Pochodzi z XII wieku. 
Castillo: Przystosowany obecnie dla celów kształcenia. Zachowała się fosa, bramy i baszty na planie pięciokąta. 
Puente de Piedra: Most o 16 przęsłach, konstrukcja datowana na XII wiek. Przeszła wiele remontów  
po uszkodzeniach spowodowanych przez przybory wody Duero.  
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Etap 21           Zamora         –       Montamarta             18,5 km 

 

 
Etap krótki, który pozwoli nam cieszyć się jeszcze przez ponad godzinę Zamorą i wyjść trochę później  

z albergue. Krajobraz etapu, od rogatek miasta Roales del Pan, sprowadza się znowu do pól uprawnych ciągnących  
się po horyzont. Są to głównie pola pszenicy, bo idziemy teraz przez Ziemię Chleba. 

Wyruszamy z Plaza Mayor. Po prawej stronie ratusza miasta Zamora wchodzimy w ulicę Costanilla,  
by następnie zejść do ulicy Feria. Dochodzimy do ronda i kontynuujemy prosto ulicą Puebla de Sanabria. Potem 
wspinamy się przez Cuesta de la Morana i Avenida de Galicia aż dojdziemy do ronda. Tu nie kontynuujemy  
N-63, lecz skręcamy w lewo, w kierunku Hiniesta (umieszczona na topoli niebieska tablica ze strzałką wskazuje 
szlak). Trzymamy się teraz szosy ZA-900, przy której stoi krzyż Rey Don Sancho i znak, który wskazuje,  
że do Santiago pozostało jeszcze 377 km. Nie więcej niż 1 km dalej, między słupkami kilometrowymi 2 i 3 tej drogi, 
trzeba skręcić w prawo na szeroką ścieżkę. Widzimy pierwsze uprawy pszenicy. Za małym spadkiem należy skręcić 
w prawo do skrzyżowania dróg i ponownego spotkania z N-630. Po chwili skręcamy w lewo, by wejść do Roales 
del Pan. Witają nas figury szopki, wykonane w skali rzeczywistej przez mieszkańca miasteczka. Przemierzamy  
tę rozciągniętą miejscowość (nie napotkamy ani sklepu, ani baru), by opuścić ją ścieżką, która rozpoczyna  
się za kościołem Asunción (tu kran z wodą) i ratuszem. Po 500 m musimy skręcić na skrzyżowaniu w prawo  
i wkrótce – w lewo na następnym. Idziemy równolegle do N-630. W ten sposób osiągamy 8. kilometr etapu  
i ciągniemy dalej po bezkresnej prostej. I tak idziemy ok. 1,5 godziny po równinie i żwirze. Na dobrze 
oznakowanym skrzyżowaniu skręcamy w prawo. Następnie dochodzimy do skrzyżowania, na którym jest tablica: 
„Albergue 700 m”. Tutaj można też skręcić w prawo na szosę N-630 – 600 m za stacją benzynową jest albergue 
(podobno bliżej), które znajduje się w pobliżu tej szosy, za słupkiem kilometrowym 261 (biały budynek). 

Roales del Pan          

 
do Montamarta  11,5 km         do Santiago de Compostela:    387,9 km 

 
Refugio de Roales del Pan – schronienie pielgrzymów: przy drodze N-630; tel. 980538670/ 675094879; 
całoroczne; klucz w ratuszu dostępny w godz. 9.00–15.00, potem otwiera Perfecta Cesma González  
(tel. 675094879, mieszka na Plaza de la Iglesia); brak kuchni; 4 miejsca na łóżkach piętrowych, cena: gratis. 

Montamarta         @  
 

do Fontanillas de Castro:  14,5 km  I       do Santiago de Compostela:   376,1 km 



 Camino de Santiago 01.2014 r. 

Camino Vía de la Plata ::    Maciej R.  

 

Strona 46 z 56 
 

 
Albergue de peregrinos de Montamarta – schronisko miejskie: przy szosie N-630 (słupek kilometrowy 261 km); 
tel. 980550112/ 685104807/ 685104808 (Manuel Esteban Pérez, Felipe); otwarte od marca do końca 
października. Otwiera Manuel Esteban(było otwarte, a o godz. 16.00 przyjechał hospitalero, postawił pieczątki  
w credencialach i zainkasował opłatę); 20 miejsc w jednej sali; cena 5 €. Kuchenka mikrofalowa. Menú del día 8 € 
w restauracji Zangarron po prawej stronie drogi. Dobrze można zjeść w restauracji Rosemary. 

Warto zobaczyć: Znane jako miasteczko bocianów ze względu na ich dużą liczbę. Gnieżdżą się tu ze względu  
na bliskość zbiornika wodnego Esla. Historycznie najbardziej doniosły jest Klasztor Jerónimos z ok. 1500 r. Jednak 
starsze, romańskie pozostałości z XII wieku znajdują się w murze północnym Kaplicy Virgen del Castillo. Także z tej 
samej epoki musi być prosta chrzcielnica romańska, która zachowała się w kościele parafialnym  
San Miguel Arcángel.  
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Etap 22  Montamarta         –        Granja de Moreruela      22,7 km 

 

 
Ścieżka camino prowadzi nas do brzegu zbiornika wodnego Ricobayo, gdzie napotkamy plątaninę strzałek 

malowanych w korycie rzeki i na wyschniętych bagnach. Może to zmienić prosty spacer w trudną przeprawę. 
Potem osiągniemy ruiny Castrotorafe i wstępujemy do wsi Fontanillas de Castro i Riego del Camino. Ostatnia 
ścieżka prowadzi do Granja de Moreruela, miejscowości, w której camino się rozgałęzia. Trzeba zdecydować: czy 
iść dalej Camino Vía de la Plata do Astorga i później szlakiem Camino Francés, czy wybrać Camino Sanabrés, które 
doprowadzi nas do Santiago Compostela przez Orense.  

Dzień rozpoczynamy przy kościele San Miguel Arcángel. Stoi przy nim rzeźba Zangarrón – postać  
w tradycyjnym kostiumie, pojawiająca się na ulicach w okolicach Nowego Roku i karnawału. Wychodzimy  
z Montamarta i wkraczamy na camino, które zaprowadzi nas do zbiornika wodnego Ricobayo. Naprzeciwko,  
na skale wznosi się ocalona od wody, kaplica Virgen del Castillo. Zostawiamy ją po lewej stronie i wychodzimy  
na ścieżkę, która po 100 m prowadzi pod górę. Kontynuujemy prosto ponad 3 km. N-630 wiedzie po naszej prawej 
stronie. Musimy pokonać łańcuch odgradzający prywatną posiadłość, by wejść pod górę trasą wśród dębów. 
Potem skręcamy w prawo, by dojść do N-630, którą przechodzimy na drugą stronę. Szosa zostaje po naszej lewej 
stronie. Idziemy ok. 1 km, by wrócić do N-630 i znów przejść na drugą stronę szosy, do miejsca, gdzie zaczyna się 
szlak. Dotrzemy nim do wzgórza, które dominuje nad zbiornikiem wodnym Ricobayo. Nie ma sensu włóczyć się 
bez celu po suchym dnie bagna, szukając raz po raz żółtych strzałek, które nie spełniają żadnego kryterium. 
Najrozsądniej jest nie schodzić do samego brzegu, ale po minięciu samotnej willi kontynuować tą samą ścieżką. 
Idziemy nią do końca, aż na lewo zobaczymy most, po którym N-630 prowadzi na drugi brzeg jeziora. Możemy 
wejść na szosę, przejść przez most jego poboczem i wejść na oznakowany szlak, który zaczyna się po lewej stronie 
tuż za mostem. Miniemy dom i zejdziemy do zbiornika wodnego, by wspiąć się potem do ruin Castrotorafe.  
W XI w. było to ważne miasto, które strzegło mostu na rzece. Ostatecznie porzucone w XVIII w. Niektórzy 
historycy umiejscawiają tu mansio (miejsce postojowe) traktu rzymskiego znanego jako Vico Aquario. Camino  
nie wchodzi na teren Castrotorafe, ale to średniowieczne miasto zasługuje przynajmniej na krótką wizytę. 
Pozostawiamy za sobą ruiny i za ponad 1 km skręcamy w prawo, by przybyć do miejscowości Fontanillas  
de Castro. Oznakowanie zobowiązuje wejść i przejść ją, a za ostatnimi domami trzeba uważać i skręcić na ścieżkę 
po prawej. Po 3 km dochodzimy do Riego del Camino, wsi z albergue. Na skraju N-630 jest bar, a w miejscowości 
– sklep spożywczy. Przechodzimy przez Riego jezdnią N-630. Strzałki na słupie wskazują na lewą stronę od szosy  
i 200 m dalej skręcamy w prawo na ścieżkę. Ciągniemy nią dalej, zawsze na ewentualnych skrzyżowaniach idziemy 
prosto i równolegle do N-630. Po 5,5 km przechodzimy szosę, która wiedzie do klasztoru Moreruela. Wchodzimy 
do miejscowości Granja de Moreruela. Po skręcie w prawo w ulicę José Rodríguez Joaquín przybywamy do N-630. 
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Albergue leży po drugiej stronie szosy, w tym samym budynku co bar. Obok jest „Centrum Interpretacji 
Cystersów”. Tej nocy musimy zastanowić się, jak pójdziemy dalej: czy Camino Vía de la Plata w kierunku 
miejscowości Astorga, czy Camino Sanabrés, które przechodzi przez region Sanabria, wstępuje do Orense  
i kontynuuje przez ziemie Galicji do Santiago Compostela. 

Fontanillas de Castro          
 

do Riego del Camino:  3,7 km                    do Santiago de Compostela:   364,8 km 
 

Albergue municipal La Casa del Peregrino – schronisko miejskie: przy szosie N-630; tel. 615974962/ 980555507/ 
980555620; całoroczne, 34 miejsca  w większości na materacach, cena donativo. 

Riego del Camino            
 

do Granja de Moreruela:   6,5 km        do Santiago de Compostela  361,2 km 
 

Albergue de peregrinos de Riego del Camino – schronisko miejskie: c/ España 3;  
tel. 980593570/ 675703311 w ratuszu; opiekuje się Dorita Alonso, która mieszka na c/ España, 3; całoroczne;  
15 miejsc w 3 salach; cena donativo; brak kuchni. 

Granja de Moreruela          
 

do Santovenia del Esla  8,4 km         do Santiago de Compostela:  354,6 km 
 

Albergue de peregrinos de Granja de Moreruela – schronisko miejskie: Av. Ángel de la Vega 2; na prawo od szosy 
w kierunku Benavente; tel. 980587005/ Teleclub: 980587183; Opiekuje się Mª Dolores; klucz  
w barze; całoroczne; otwarte tak jak bar; trzeba wyjść do godz. 8.00; brak kuchni; 10 miejsc w 2 salach; cena 5 €. 
Warto zobaczyć: Moreruela powstała w XII w. na bazie jednego z ośrodków klasztornych, które tworzyły  
się w czasach Alfonso III. Do końcu IX w., była jednym z najbardziej wyróżniających się średniowiecznych 
ośrodków cysterskich w Hiszpanii. Miejscowość była ważnym miejscem odpoczynku pielgrzymów. Mnisi  
z klasztoru towarzyszyli pielgrzymom podczas ich przeprawy przez rzekę la Esla. 
Pozostałości klasztoru Santa María Moreruela w Granja Moreruela upływ czasu zniszczył klasztor, którego 
budowa rozpoczęła się w XII w. i zakończyła się w XIII w. Ruiny klasztoru imponują swoją wielkością. Interesująca 
absyda składająca się z trzech brył. 
Kościół: Jego konstrukcja pochodzi z drugiej połowy XII w., część w nieskazitelnym stylu romańskim 
przechodzącym w gotycki ostrołukowy. Najbardziej reprezentatywna i najlepiej zachowana jest wschodnia część  
z absydą. 
Jeśli masz zamiar skręcić na rozstaju szlaków w lewo, czyli iść Camino Sanabrés przez Orense, korzystaj  
z przewodnika „Camino Sanabrés” .  
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Etap 23  Granja de Moreruela       –          Benavente  25,5 km 

 

Uwaga: do lata 2015 r. trwa budowa drogi ekspresowej Zamora – Benavente. Może to powodować czasowe 
zmiany opisanej poniżej trasy.  

Za kościołem w Granja zobaczymy znak, który wskazuje w lewo kierunek 
Camino Sanabrés, a w prawo – dalszy ciąg Vía de la Plata do Astorgi (patrz zdjęcie). 
Jeśli zdecydujemy się na drugi wariant, skręcamy w prawo i idziemy ulicami San Juan i 
Bodegas. Wychodzimy na szlak po ok. 100 m, obok masztu anteny. Uwaga: nie idziemy 
prosto, lecz skręcamy w prawo – cofamy się trochę, by skręcić w lewo na inną drogę. 
Będziemy nią szli równolegle do N-630, która biegnie kilkaset metrów z prawej strony. 
Po ok. 2 km długiej prostej dochodzimy do szosy prowadzącej  
do Tábara. Po jej przekroczeniu skręcamy w prawo i szukamy kolejnej drogi 
równoległej do N-630. Przejdziemy nią obok Cooperativa Tera–Esla–Órbigo i 
dojdziemy do miejscowości Santovenia del Esla. Idziemy szosą prowadzącą przez 
miejscowość. Za kościołem Nuestra Señora del Tovar napotykamy osobliwe źródło i 
wodopój. Tu wchodzimy na drogę wiodącą do przejścia przez strumyk Prado Ramiro i 
dalej – do miejscowego cmentarza przy N-630. Idziemy ścieżką obok szosy. Po 600 m 
przechodzimy na drugą stronę i kontynuujemy drogą tam się znajdującą. Tak 

dochodzimy do wsi Villaveza del Agua. Idziemy N-630, a na 150 m przed znakiem końca miejscowości skręcamy w 
drogę w lewo. Dochodzimy nią do zabudowań Barcial del Barco z charakterystyczną ośmioboczną wieżą kościoła 
Santa Marina. Za świątynią wchodzimy do miejscowości przez kładkę na kanale. Znów jesteśmy na N-630. 
Wkrótce wkraczamy na asfaltową drogę prowadzącą do cmentarza i baru Los Alpes. Dochodzimy do torów 
kolejowych i mamy dwa warianty dalszej drogi: pierwszy – iść za strzałkami, które prowadzą do cmentarza, 
przejść N-630 i kontynuować polną drogą do następnej miejscowości. Drugi, krótszy 
 – pójść po torach, które nie są używane (więc mocno zachwaszczone), przejść trzy mosty i za ostatnim, 
największym pójść za żółtą strzałką, która wskazuje drogę prowadzącą do miejscowości Villanueva Azoague. Tutaj 
oba warianty się łączą. Strzałki prowadzą przez ulice do szosy N-525, którą dojdziemy do Benavente. Pójdziemy 
ulicą Carretera de Estación. Tu możemy mieć kłopoty ze strzałkami. Musimy minąć zamek i kontynuować  
w kierunku dawnej stacji kolejowej, miejsca, gdzie jest lokalne albergue. 
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Santovenia del Esla 

 
do Barcial del Barco  7,7 km        do Santiago 346,2 km 

 

Barcial del Barco            

 
do Benavente  9,6 km         do Santiago 338,5 km 

 
Albergue Las Eras – schronisko prywatne: c/ Las Eras 2; tel. 980640073; www.albergueviadelaplata.com; otwarte 
w 2011 r.; całoroczne, czynne w godz. 12.00–24.00; 14 miejsc, 8 €, 10€ ze śniadaniem, 18 € ze śniadaniem  
i kolacją, Wi-Fi. 

Benavente        @   

 
do Villabrázaro 7,6 km         do Santiago 328,9 km 

 
Albergue de Benavente – schronisko miejskie: dawna stacja kolejowa obok parku; czynne od marca  
do końca października; klucz w Oficina de Turismo na Plaza Mayor (latem czynna: pn.–pt. godz. 9.00–14.00  
i 17.00–19.00; sb., nd. i swięta – 10.00–14.00. W pozostałych miesiącach pn.–pt.: 9.00–14.00 i 16.30–18.30;  
sb.: 11.00–14.00 i 16.30–18.30; nd. i święta: 11.00–14.00);  tel. 980 634 211 (Oficina de Turismo), 12 miejsc  
w 2 pokojach, kuchnia z jadalnią i lodówką, ręcznik i mydło; 1 prysznic, 2 toalety; cena 4 €. Na zdjęciach 
prezentuje się doskonale. Internet w bibliotece. 
Warto zobaczyć: Miejscowość o znaczeniu strategicznym, leżąca na skrzyżowaniu dróg biegnących z południa  
na północ i ze wschodu na zachód, w widłach dwóch rzek Esla i Órbigo. Liczy ponad 20 tys. mieszkańców i jest 
stolicą okręgu Benavente i Los Valles. Część historyków uważa, że była rzymską Brigeco. 
Kościół Santa María del Azogue z XII w. w stylu romańskim, wyróżnia się pięć absyd. Widać podobieństwo  
do budynku klasztoru z Granja de Moreruela. 
Kościół San Juan del Mercado też z XII w. w stylu romańskim o trzech fasadach. 
Castillo (zamek) z XVI w. – z oryginału pozostała znana wieża Torre del Caracol, która łączy styl gotycki  
i renesansowy. Obecnie zamieniona w hotel Parador. 
Hospital de la Piedad (szpital miłosierdzia) ufundowany przez V hrabiego de Pimental i jego żonę Anę de Herrera 
w celu przyjmowania pielgrzymów przybywających do Benavente w drodze do Santiago. Jedna z kołatek u drzwi 
przedstawia Santiago Pielgrzyma. 
 

  

http://www.albergueviadelaplata.com/
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Etap 24       Benavente          –   Alija del Infantado          22,1 km 

 

Etap rozpoczynamy z placu Santa María del Azogue, przy kościele. Idziemy pełną sklepów ulicą  
de los Herreros i skręcamy w lewo w ulicę Cañada de la Vizana, która przechodzi w Av. De los Donantes  
de Sangre. Ta z kolei przechodzi w szosę ZA-P-1511, nazywaną szosą do Alcubilla. Prowadzi  
ona aż do Manganeses de la Polvorosa. Idziemy nią kilka kilometrów, mijając po drodze stację benzynową  
o nazwie Camino de Santiago. Przechodzimy pod mostem kolejowym. Na szosie nie ma większego ruchu, więc 
idziemy wygodnie między polami nawadnianymi wodą z rzeki Órbigo. Po 200 m za słupkiem kilometrowym  
4 opuszczamy szosę na szlak w prawo, lekko pod górę. Przecinamy tory kolejowe i skręcamy w lewo. Szosa zostaje 
w odległości 300 m po lewej stronie (prawdopodobnie trasa prowadzi przez teren prywatny, więc lepiej iść dalej 
szosą, której stan przypomina nasze drogi na wiosnę). Po ok. 0,5 km wracamy znów na szosę, przechodzimy  
pod wiaduktem drogi ekspresowej i jesteśmy w miejscowości Villabrázaro. Mijamy Bar Real (na słupie przy barze  
– strzałka). Kontynuujemy ulicą Real, przechodzimy przez rondo z krzyżem pośrodku i dalej prosto, by wyjść  
z miejscowości. Kolejne 8 km idziemy starą lokalną drogą asfaltową aż do Maire de Castroponce, leżącej  
nad brzegiem Órbigo, ostatniej na trasie miejscowości prowincji Zamora. Przy wejściu do Maire miniemy kilka 
piwnic (bodega), w których dojrzewa wino. Idziemy dalej prosto szosą LE-114, która prowadzi przez most Puente  
de la Vizana i po 2 km dojdziemy do tablicy z napisem „Provincia de Léon”. Przekraczamy więc granicę między 
prowincjami. Wkrótce przybywamy do miejscowości Alija del Infantado. Mijamy Bodega de Ozaniego (po naszej 
lewej) i zbliżamy się do pierwszych zabudowań. Gdzieś po lewej stronie, za bodegą znajdziemy albergue. 

Villabrázaro             

 
do Maire de Castroponce  8,2 km       do Santiago 321,3 km 

 
Albergue de Villabrázaro – schronisko miejskie: c/ Los Majuelos, obok domu kultury;  
tel. 980642630/ 639335855 (Angel Alonso); klucz w barze Real, całoroczne, 22 miejsca, donativo, bez kuchni. 
Warto zobaczyć: 
Kościół de la Magdalena z XVIII w. Fiesta w pierwszy tydzień września. 
Most Vizana, pochodzenia rzymskiego leży na trasie traktu rzymskiego. Wielokrotnie przebudowany i jego obecna 
postać pochodzi z średniowiecza. Za mostem dawna poczta z XVIII w., później restauracja, obecnie zamknięta. 
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Maire de Castroponce           

 
do Alija del Infantado 5,4 km        do Santiago 313,1 km 

 

Alija del Infantado       @   

 
do Quintana del Marco  9,9 km        do Santiago 307,7 km 

 
Albergue de Alija del Infantado – schronisko miejskie: c/ Benavente, ok. 1,5 km przed Pueblo po lewej stronie;  
tel. 652750237, 987666451; całoroczne; cena 10 € ze śniadaniem; 12 miejsc w 2 pokojach, możliwość rezerwacji; 
otwarte w godz. 9.00–19.00 (22.00); dostęp do Internetu w barze, bardzo skromnie wyposażone. 
Warto zobaczyć: 
Kościół San Esteban w stylu mieszanym baroku i mudejar, do 1896 r. był kościołem parafialnym. 
Kościół San Verisimo z XII w., stoi przy rynku. 
Castillo Palacio datowany na 931 r., ale był przebudowywany w kolejnych wiekach. Dziś odnowiony i nadmiernie 
nowoczesny.  
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Etap 25    Alija del Infantado          –          La Bañeza       20,3 km 

 

Rozpoczynamy etap na ulicy Real, czyli szosie LE-114, która dzieli miasteczko na połowy. Jest to ta sama 
droga, którą dotarliśmy tu wczoraj. Po 2,5 km skręcamy na drogę do miejscowości La Nora. Musimy przejść przez 
drewniany most na rzece i skręcimy w lewo na szlak biegnący równolegle do rzeki Jamuz (strzałka na końcu mostu  
na betonowym jego zakończeniu). Tym szlakiem, wzdłuż rzeki będziemy iść przez 11 km. Po czterdziestu minutach 
zobaczymy z dala wieś Genestacio, a wejdziemy do miejscowości Quintana del Marco. Niedaleko jest jeszcze 
Villenueva de Jamuz, do której również nie wchodzimy. Po kolejnych 2 km szlak się kończy i trzeba obejść grupę 
drzew i poszukać strzałki wskazującej dalszą ścieżkę wydeptaną przez pielgrzymów. Powinna  
ona doprowadzić nas do okolic Santa Elena de Jamuz. Jednak miasteczko obchodzimy, by po jego minięciu wejść 
znów na szosę LE-114, która doprowadzi nas do celu, czyli do miejscowości La Bañeza (można więc iść cały czas  
tą szosą o niewielkim ruchu). Wejście do La Bañeza zostało oznakowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Camino  
de Santiago. Kierujemy się do przejścia przez tory kolejowe i skręcamy w lewo w ulicę Santa Elena, ponownie  
w lewo – w ulicę San Julian i w prawo – w San Roque. Dochodzimy do albergue przy ulicy Bello Horizonte. 

 
Quintana del Marco 

 
do Villaneuva Jamuz 3,5 km        do Santiago 297,8 km 

 
Castillo de los Condes, dobrze zachowana wieża z kamienia o wysokości 12 m, wpisana na listę dziedzictwa 
kultury Hiszpanii w 1949 r. 
Willa rzymska Villares stanowisko archeologiczne, odkryto drogocenne mozaiki, które obecnie są w muzeum  
w Léon i w Narodowym Muzeum Archeologicznym. 

Villaneuva Jamuz 

do La Bañeza 8,5 km         do Santiago 294,2 km 

 
Castillo de los Quiñones prywatna twierdza Don Fernández Quiñones. Na wieży zachowały się herby rodowe. 
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La Bañeza        @  

 
do Astorgi 24,2 km        do Santiago 282,5 km 

 
Albergue de La Bañeza – schronisko miejskie: c/ Bello Horizonte; tel. 987640992 (Arturo– proboszcz); 987655504 
(Maximino), klucze mają Mari Miranda del Río, która mieszka pod nr 20 naprzeciw albergue oraz Flor, która 
mieszka pod nr 18; cena 4 € ; 36 miejsc w 2 pokojach, pralka 2 € , lodówka, jest kuchnia i jadalnia. Internet  
w bibliotece i Wi-Fi w barze. 
Warto zobaczyć: Miasteczko założone w IX w., obecnie liczy 11 tys.mieszkańców. 

Kościół del Salvador: pozostałość po świątyni klasztoru San Salvador, zburzona pod koniec X w. Wyróżnia  

się romańską absydą z XI w. i renesansową fasadą z końca XVI w. 

Kościół Santa Maria: trzynawowy na planie bazyliki z XVI w., z wieżą przypominającą obronną konstrukcję 

zamkową. 
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Etap 26            La Bañeza                 –                   Astorga   24,2 km 

 

To już ostatni etap Camino Vía de la Plata. Jutro włączycie się w nurt Camino Francés, by jego szlakiem 

dotrzeć do Santiago.  

Wyjście z albergue, podobnie jak dojście – jest dobrze oznakowane. Idziemy ulicą Santa Lucía, przez Plac 
Asunción i ulicą Lope de Vega. Przecinamy szosę i podążamy prosto ulicą Salvador. Zostawiamy po prawej kościół 
romański. Dalej idziemy w prawo ulicą Vía de la Plata i po 50 m skręcamy w lewo w ulicę Marcos  
de Segovia, która staje się szosą CV-231-6 prowadzącą do Villalis. Przechodzimy tory kolejowe. Idziemy szosą  
do znaku końca miejscowości i tu skręcamy w prawo na asfaltową drogę. Dojdziemy nią do brzegu rzeki Duerna, 
którą pokonujemy po żelaznym moście kolejowym. Po 100 m, na skrzyżowaniu skręcamy w lewo na drogę  
w kierunku autostrady A-6. Przechodzimy pod nią, skręcamy w lewo i zaraz potem w prawo. Dalej idziemy prosto 
do zabudowań Palacios de Velduerna. Autostradę mamy w odległości 250 m po prawej. Przechodzimy przez 
miejscowość, mijamy kościół i ratusz, a obok cmentarza wchodzimy na ścieżkę wytyczoną wśród krzewów. 
Idziemy tak 6 km, aż dojdziemy do lokalnej szosy. Kontynuujemy nią prawo ok. 500 m. Za strumykiem skręcamy  
w lewo i idziemy kolejnym szlakiem (polną drogą). Blisko, po naszej prawej stronie wiedzie autostrada A-6. 
Pokonamy ją dołem i dojdziemy do szosy N-IV, kierując się na drogę łączącą Estación de Valderey z Nistal.  
Po 150 m schodzimy z drogi w lewo szlakiem prowadzącym prosto do mostu rzymskiego Valimbre na rzece 
Turienzo. To ostatnia pozostałość z czasów rzymskich, którą spotykamy przed dojściem do miasta Astorga. Most 
wsparty na czterech łukach został całkowicie odnowiony pod koniec lat 90. Po jego przejściu idziemy dalej prosto 
ok. 700 m, by przekroczyć tory kolejowe i iść w prawo, a następnie wrócić na N-IV na wysokości miejscowości 
Celada de la Vega. Poboczem tej szosy przejdziemy pozostałe 3 km do Astorgi. Po wejściu do miasta skręcamy  
w prawo w ulicę San Roque i wspinamy się po schodach do ulicy La Bañeza. Dochodzimy nią do Plaza España  
ze wspaniałym ratuszem (ayuntamiento). Jesteśmy w centrum Astorgi, rzymskiej Asturica Augusta, gdzie kończy 
się historyczna Vía de la Plata. Za nami ponad 700 km przez ziemie Andaluzji, Estremadury oraz Kastylii i Leon. 
Zanim jutro zaskoczy nas tłum pielgrzymów, nacieszmy jeszcze oczy pięknymi zabytkami miasta i koniecznie 
skosztujmy miejscowych wyrobów z czekolady. W albergue zaskoczy nas gwar różnojęzycznej braci pielgrzymiej, 
który będzie nam towarzyszył do celu naszej Drogi. 
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Astorga       @  

 
do Santiago 258,7 km 

Albergue de Peregrinos Siervas de María – schronisko pielgrzymów stowarzyszenia Przyjaciół Drogi  
do Santiago: Plaza San Francisco 3; tel. 987616034/ 618271773; www.caminodesantiagoastorga.com;  
pod patronatem Amigos del Camino de Santiago de Astorga; całoroczne; cena 5 €, 156 miejsc w pokojach 2, 4, 6, 
12, 14 i 24-osobowych; otwarte 10.00–23.00, cisza od godz. 22.00; pralka i suszarka po 3 €; lodówka, jest kuchnia 
dobrze wyposażona. W dobrym punkcie miasta. Spałem tam i polecam! Trzeba wyjść 6.00–8.00. Wi-Fi. 
Albergue de Peregrinos San Javier – schronisko prywatne: c/ Porteria 6 (30 m naprzeciw katedry);  
tel. 987618532; zamknięte w marcu i w grudniu; cena 8–12 €; 95 miejsc (75 łóżek piętrowych i 20 normalnych)  
w 4 pokojach i jednej dużej sali; otwarte 10.30–22.30 (przyjmują od godz. 13.00); pralka 3,5 € i suszarka 4 €; 
lodówka, ręcznik i mydło, w pełni wyposażona kuchnia; możliwość rezerwacji. 2 komputery z dostępem  
do Internetu i Wi-Fi. Bardzo dobre położenie. 
Albergue Camino y Vía – schronisko prywatne: na trasie Camino Francés przed wejściem do miasta;  
tel. 987615192; zamknięte od 15.11 do 15.02; cena 6 €; 22 miejsca w 3 pokojach, śniadanie 3 €, pralka 3 €, 
lodówka, kuchnia. Zbyt daleko od naszej trasy i daleko do miasta, więc nie polecam. 
Asturica Augusta była obozem wojskowym Rzymian podczas wojen kantabryjskich w latach od 29 do 19 r. p.n.e. 

W okolicy odkryto złoża złota i miasto zaczęło się rozwijać, bo umożliwiało kontrolę wydobycia metalu. 

Warto zobaczyć: 

Katedra Santa María budowana pod koniec XV w. ale zakończona dopiero w drugiej połowie XVII w. Zachodnia 

fasada w stylu plateresco. Uważa się, że twórcą kaplic i drzwi zakrystii był Gil Hontañón. 

Pałac Biskupi autorstwa Antonia Gaudiego, który obecnie mieści muzeum Camino, jest przykładem zestawienia 

stylu średniowiecznego z modernistycznym. 

Mury obronne: pierwotnie zbudowane w czasach rzymskich między III a IV w., zmieniane w IX w. i w wiekach 

późniejszych. 

 

Tu kończy się Vía de la Plata, a zaczyna Camino Francés. Skorzystaj z przewodnika, który jest dostępny na tej 
samej stronie i wydrukuj etapy od Astorgi. 


