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Droga Aragońska zaczyna się na granicy francusko-hiszpańskiej w Pirenejach i przez Aragonię i Nawarrę po 6 dniach
wędrówki doprowadza do Drogi Francuskiej. Stanowi kontyuację Via Tolosana /Arles Road/ z Arles we Francji. Na
szlaku spotyka się niewielu pielgrzymów i w ogóle ludzi, szczególnie w Aragonii. Piękne góry, lasy, rzeka Aragońska,
opuszczone wioski, miasteczka na wzgórzach, stare fortyfikacje - to wszystko wpływa na wyjątkową atrakcyjność tego
szlaku.
Autorką tego przewodnika jest Agnieszka Muzioł.
Jak dotrzeć do Somport? Od strony Hiszpanii autobusem do Canfranc, skąd kursują autobusy do Somport. Od strony
Francji dojazd autobusem z Oloron St.Marie, przez granicę do Canfranc. Można też rozpocząć wedrówkę w Oloron po
stronie francuskiej /2 dni drogi do Somport/ lub w Lourdes. Z Lourdes można się dostać do Somport przez Oloron lub
szlakami przez góry. Z Polski liniami Rynair przez Londyn do Pau, skąd w ciągu pół godziny dojedziemy pociągiem do
Ploron.
Przykładowe ceny: sok 1l 0.8-1.2€ , jogurt x 4 1-1.4€, pomidory 1-3€/kg, woda 1.5l 0.6€, mleko 0.8-1€/l, bułka 0.7-1€,
masło 1.5€, szynka kons. 6€/kg, brzoskwinie 1.2€/kg, cola, sprite 0.7-1.5€/0.5l, parówki małe 7 szt. - 1.5€, pączek z
kremem 1€.
Informacje dotyczące odległości, wysokości, niektórych schronisk są podane za www.mundicamino.com. Co roku
powstają nowe schroniska, niektóre są zamykane. Warto zasięgnąć aktualnych informacji co do wybranego schroniska
na poprzednim noclegu lub w informacji turystycznej - można tam też otrzymać aktualne mapy z odległościami.
Różnice w odległościach podawanych przez różne źródła dochodzą do kilku kilometrów na dzień.

www.caminodesantiago.pl

Strona 1/20

Camino de Santiago

Camino Aragonés

Oznaczenia
Albergue, refugio, schronisko dla pielgrzymów

Dostęp do internetu (w tym również dostęp płatny)

Informacja turystyczna

Bar (tylko napoje i kanapki)

Restauracja

Hotel, hostal, pension, schronisko młodzieżowe

Sklep, supermarket

Bankomat

Szpital, punkt pomocy medycznej

Apteka

Camping

Fontanna z wodą pitną

Dworzec lub przystanek autobusowy

Dworzec lub przystanek kolejowy

Lotnisko
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Etap 1
Somport - Jaca (31.7 km)

Somport
Mieszk.: 10 | Wys.: 1632 m.n.p.m. | Do Canfranc Estacion: 7.4 km | Do Santiago de Compostela: 843.6 km

ciepła woda, 2 toalety, 2 prysznice, pralnia, suszarnia, jadalnia, elektryczność, taras, miejsce dla rowerów

Canfranc Estacion
Mieszk.: 520 | Wys.: 1200 m.n.p.m. | Do Villanua: 9.1 km | Do Santiago de Compostela: 836.2 km

1. Albergue Juvenil de Canfranc: 44 miejsca, cena: 10€ (13€ ze śniadaniem), Pl. de Nuestra Señora del
Pilar 2, tel. 695-90-34-26 / 655-94-34-79 (Jose Luis o Almudena), www.alberguecanfranc.es, całoroczne,
otwierane o 15, pralnia, internet; 2. Albergue Río Aragón: 36 miejsc, cena: 11€, Avda. Arañones 26,
tel. 974-37-31-50 / 608-22-95-76, www.alberguerioaragon.com, całoroczne, kuchnia, pralnia, internet; 3.
Albergue Pepito Grillo: 40 miejsc, cena: 12€ (15€ ze śniadaniem), Av. Fernando el Catolico 2, tel. 974-3-31-23 / 619-54-59-29, www.pepitogrillo.com, całoroczne, internet, bar
Zabytkowa stacja kolejowa.
Trudno znaleźć znaki Camino, należy przejść przez tunel po prawej stronie, iść w stronę Jaca, potem drugi
tunel, za którym po lewej stronie są schody, dalej znaki dobrze widoczne.

Canfranc Village
Mieszk.: 535 | Do Villanua: 4.9 km | Do Santiago de Compostela: 832 km
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Znajduje się tu kościół.

Miejsca do odpoczynku na trasie do Villanua:1/ przy moście rzymskim-woda i ławki, 2/ za
przejściem pod drogą, przy bunkrze - ławki, piekny widok na góry, 3/ przy wejściu do Villanua skwer z drzewem i ławkami.

Villanua
Mieszk.: 357 | Wys.: 980 m.n.p.m. | Do Castello de Jaca: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 827.1 km

1. Albergue Juvenill dga, kuchnia, jadalnia, miejsce dla rowerów, 3 toalety i prysznice. 2. Albergue Juvenil
Santa Maria del Pilar, jadalnia, pralnia, suszarnia, 4 toalety i prysznice, miejsce dla rowerów. 3. Refugio
Tryton, 4 toalety i prysznice, miejsce dla rowerów, jadalnia, lodówka
jest kościół
2011-10-26 20:46:57 - Joanna Botwinowska: Refugio Tritón (prywatne) - cena 13 Euro (cena z września
2011r.), położone w starej części pueblo, blisko kościoła. W pobliżu sklep. Albergue Juvenil we wrześniu było
czynne tylko w weekend.

Castello de Jaca
Mieszk.: 157 | Do Jaca: 8.4 km | Do Santiago de Compostela: 820.3 km

Bardzo ładna, kamienna wioska, za nią przejscie po kamieniach przez rzekę, potem las, w którym można
odpocząć.

Jaca
Mieszk.: 14700 | Wys.: 820 m.n.p.m. | Do Santa Cilia de Jaca: 16.5 km | Do Santiago de Compostela: 811.9 km

Albergue de Pelegrinos Hospital Viejo: ciepła woda, 4 toalety, 5 pryszniców, kuchnia, pitna woda, lodówka,
pralnia, pralka, suszarnia, taras, jadalnia, b.ładne, nowe schronisko w centrum miasta, w 2006 roku jedyne
czynne, cena 10€ (2010), idąc calle Major należy skręcić w lewo w c/Aznar
w powszednie dni rano o godz.8 msza u benedyktynek,w niedzielę o godz.19 w katedrze
ruiny zamku, katedra
Wyjście za strzałkami, przy stacji benzynowej skręcić w prawo - krótsza droga, ok.2 godzin do Hotelu
Aragon i potem ok. godzina do St. Cilia.
2011-10-24 18:02:47 - Joanna Botwinowska: Cena z września 2011r. - 10 Euro, schronisko otwarte od
16. Credencial można otrzymać w kościele Św. Jakuba (Iglesia de Santiago), gdzie o godz. 20 podczas mszy
św. ma miejsce błogosławieństwo pielgrzymów.
2010-05-01 00:16:58 - Magda Musiolik: W kwietniu 2010 nocleg kosztował już 10 euro
2009-10-31 17:41:05 - Kate Walker: cena z września 2009: 8€
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Etap 2
Jaca - Arres (25.7 km)

Santa Cilia de Jaca
Mieszk.: 205 | Do Arres: 9.2 km | Do Santiago de Compostela: 795.4 km

jadalnia, pralnia, suszarnia, lodówka, 2 toalety i prysznice
jest kościółBardzo ładna wioska, dobry chleb w piekarni, miejsce do odpoczynku nad rzeką, kran z wodą,
droga do Puenta la Reina prowadzi szosą, następnie przez las, do mostu na rzece.
2011-10-24 18:06:21 - Joanna Botwinowska: Informacje z września 2011r. - w albergue kuchnia
niedostępna dla pielgrzymów. Można zamówić kolację, którą przygotowuje hospitalero (koszt 10 Euro).
Nocleg też 10 Euro.
2010-05-01 00:23:27 - Magda Musiolik: W albergue też kuchnia - do ok. godz. 19 mogą kucharzyć
pielgrzymi, a póżniej gospodarze przygotowują swoje menu dla pielgrzymów za 10 euro. Nocleg też 10
euro. Schronisko otwarte cały dzień, przyjazne, zadbane.

Puenta la Reina de Jaca
Mieszk.: 92 | Wys.: 600 m.n.p.m. | Do Arres: 3 km | Do Santiago de Compostela: 789.2 km

Jeśli idzie się dalej, nie warto wchodzić/trzeba przejść przez most/, stacja benzynowa i piekarnia otwarta od
16.30., poza tym pełno kurzu, budowa i brak miejsca do odpoczynku, lepiej odpocząć nad rzeką,dalej do
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Arres szosą, albo szlakiem przez górę.
2010-05-01 00:25:48 - Magda Musiolik: Szlak łagodny, b. przyjemny.

Arres
Mieszk.: 11 | Wys.: 620 m.n.p.m. | Do Martes: 6.7 km | Do Santiago de Compostela: 786.2 km

Albergue Municipal de Arres: 22 miejsca, donativo, toaleta i prysznic, kuchnia, jadalnia, położone na
szczycie, w prawie opuszczonej wiosce, piękny widok na okolice, dla niego i przemiłej atmosfery w
schronisku warto wejść na górę, otwarte cały rok, wspominane szczególnie ze względu na bardzo
sympatycznych hospitalero i fantastyczny klimat, wspólna kolacja i śniadanie (wliczone w donativo).
Możliwość zwiedzania uroczego kościółka. Tradycyjnie odbywa się tu krótka modlitwa za pielgrzymów,
którzy nocowali w albergue poprzedniego dnia.
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Etap 3
Arres - Ruesta (26.5 km)

Droga prowadzi polami lub szosą, przed Ruestą przez las i zarośla, miejscowości są na
wzgórzach i jeśli nie zamierzamy nocować, można je minąć, należy tylko pamiętać o zapasie
wody!!! i jedzenia, bo nie ma gdzie uzupełnić!

Martes
Mieszk.: 55 | Do Mianos: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 779.5 km

jest kościół

Mianos
Mieszk.: 41 | Do Artieda: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 772.7 km

jest kościół

Artieda
Mieszk.: 110 | Wys.: 560 m.n.p.m. | Do Ruesta: 8.5 km | Do Santiago de Compostela: 768.2 km

Albergue municipal de Artieda: C. Luis Buñuel 10, cena: 10€, tel. 948-43-93-16 / 680-50-12-43, 20
miejsc, 4 toalety i prysznice, brak kuchni, pralnia, jadalnia, miejsce dla rowerów, czyste, zadbane i
wygodne; przy albergue jest bar i mały sklepik - menu 10€
Urocze miasteczko. Warto zobaczyć tutejszy kościół.
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Ruesta
Mieszk.: 3 | Wys.: 550 m.n.p.m. | Do Undues de Lerda: 9 km | Do Santiago de Compostela: 759.7 km

4 toalety, prysznice, jadalnia, otwarte od kwietnia do października, 9€, brudne, sklepik obok, w którym nic!!
nie ma, nieczynny camping, można kupić posiłek w schronisku
2012-07-06 21:51:02 - pielgrzym cieszynski: Niestety odradzam zatrzymanie się w tym miejscu,
obecnie nie ma ono statusu Albergi tylko pokoi gościnnych, nocleg 12 E, Kolacja 12 E, Śniadanie 6 E,
skorzystałem z noclegu i kolacji - niestety nie zrobiło ani jedno ani drugie dobrego wrażenia na mnie, choć
sceneria opuszczonego miasta jest urocza. Jednak nie ma atmosfery pielgrzymowania - raczej określił bym
ją jako - zapłać, niewymagaj i daj nam spokój. Nie oczekuję by najmniej ktoś koło mnie skakał - taka
atmosfera po prostu jest tu. Planując Camino warto mieć godzinę czasu aby się nacieszyć widokiem
\'zamkowych wież\' i co najmnie 2-3 godziny aby dojść do prawdziwej Albergi
2011-10-26 20:52:01 - Joanna Botwinowska: Wrzesień 2011 - działa sklepik prowadzony przez
hospitalero (właściciela?) schroniska. Wieś, a w zasadzie jej resztki, zaczyna powoli podnosić się z ruin.
Klimatyczne miejsce ;)
2010-05-01 00:36:23 - Magda Musiolik: Sklepiku już nie było.
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Etap 4
Ruesta - Sanguesa (19 km)

Woda tylko w Undues, brak sklepu.

Undues de Lerda
Mieszk.: 59 | Wys.: 630 m.n.p.m. | Do Sanguesa: 10 km | Do Santiago de Compostela: 750.7 km

50 miejsc, 8€, ładne, czyste schronisko, 3 toalety, pralnia, jadalnia, miejsce dla rowerów
jest kościółDroga pod górę, brak sklepu, kran na skwerku pod barem.
2011-10-24 18:19:23 - Joanna Botwinowska: Schronisko w zabytkowym pałacu biskupów, tym samym
gdzie jest Ayuntamiento (na poddaszu). Raczej nie widać śladów sprzątania (; Koszt we wrześniu 2011r. - 10
Euro, tyle samo kolacja w barze, gdzie należy się najpierw zgłosić (sympatyczna dziewczyna z baru jest
jednocześnie hospitalerą). Ale kolacja świetna :)
2010-05-01 00:39:52 - Magda Musiolik: Nocleg już za 10euro. I za tyleż samo kolacja.
2009-10-31 17:48:39 - Kate Walker: cena z września 2009: 9€

Sanguesa
Mieszk.: 4500 | Wys.: 400 m.n.p.m. | Do Rocaforte: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 740.7 km

prowadzone przez zakonnice, 12 miejsc, 2 toalety i prysznice, kuchnia, jadalnia, pralnia, miejsce dla
rowerów
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w kościele Św. Jakuba o 20.30W 2006r. schronisko było w remoncie, na campingu namioty dla pielgrzymów
6€/os., czyste sanitariaty, dużo miejsca, blisko basen, po wejściu do miasta, od kamiennej bramy, do
centrum i do schroniska idzie się prosto, na camping należy skręcić w lewo, informacja turystyczna przy
moście, wyjście z miasta przez most.
2012-07-06 21:55:10 - Nie nocowałem tu, ale polecam - byłem i podobało się mi, miła obsługa,
pikene miejsca warte odkrycia: Nie nocowałem tu, ale polecam - byłem i podobało się mi, miła obsługa,
piękne miejsca warte odkrycia, prze miła Pani nawet w informacji turystycznej :) - dostałem dobrą mapę
całego camino - (wysokości, odległości, czas przejścia)
2011-10-24 18:33:06 - Joanna Botwinowska: Schronisko otwarte od godz. 12. Położone przy głównej
ulicy. Łóżka i materace \"parterowe\", koszt we wrześniu 2011r. - 6 Euro. Koniecznie trzeba zobaczyć
katedrę z cudną romańską fasadą (przy moście). Trasa przez Foz de Lumbier malownicza, warto nadłożyć
drogi. Tunele są dwa (przy wejściu i wyjściu), ten wejściowy rzeczywiście ciemny. Ale cały wąwóz nie ma
nawet dwóch kilometrów.
2010-05-07 17:11:47 - andrzej: Szlakiem przez Foz de Lumbier obowiązkowo trzeba przejść! Pamiętać o
latarce, bo przechodzi się przez tunel kiedyś kolejowy o dł. około 70 m. W wąwozie można obserwować
ciekawe gatunki sępów, które żyją i gniazdują tylko tam. Cały wąwóz to około 3 km. Polecam
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Etap 5
Sanguesa - Monreal (27.3 km)

Dwie drogi: 1. przez Rocafort - droga przez góry, lasy, pastwiska, bardzo przyjemna, brak ludzi,
2. przez Lumbier.

Rocaforte
Mieszk.: 65 | Do Izco: 16.5 km | Do Santiago de Compostela: 738.3 km

2009-10-31 17:52:03 - Kate Walker: Za tym pueblo wygodne miejsce do odpoczynku ze źródełkiem.

Izco
Mieszk.: 55 | Wys.: 700 m.n.p.m. | Do Abinzano: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 721.8 km

ładne, czyste schronisko, kuchnia, jadalnia, pralnia, 2 toalety i prysznice, miejsce dla rowerów
2012-07-06 21:56:59 - pielgrzym cieszynski: Wszystko bez zmian! Spałem - było super. Dodatkowo
można było skorzystać z małego basenu (płatnie ale jesli ktoś lubi i się zagrzał w górach - to jak najbradziej)
2011-10-24 18:39:58 - Joanna Botwinowska: Izco to maleńkie pueblo, ale schronisko świetne. Tylko 8
miejsc, ale świetnie wyposażone i bardzo czyste. Hospitalera przemiła, można u niej kupić produkty i
samemu przyrządzić kolację. Koszt we wrześniu 2011r. - 8 Euro.
2009-10-31 17:52:56 - Kate Walker: 8€
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Abinzano
Mieszk.: 31 | Do Salinas (Aragones): 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 719.7 km

Salinas (Aragones)
Mieszk.: 26 | Do Monreal: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 715.2 km

Monreal
Mieszk.: 245 | Wys.: 555 m.n.p.m. | Do Yarnoz: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 713.4 km

nowe, świetnie wyposażone schronisko municypalne, 7€, pralka, lodówka, kuchnia z jadalnią, położone
blisko kościoła
wieczorem w salce przy kościeleWejście do miasta przez dębową aleję i kamienny, zabytkowy most, b.ładne
miasteczko.
2010-05-01 00:43:03 - Magda Musiolik: Tu jest SKLEP !
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Etap 6
Monreal - Obanos (30.7 km)

Dość męcząca droga, w 2006r. dużo robót drogowych, niezbyt dobre oznaczenia, miejscowości
bez nazw, nie zgadzają się podane kilometry.

Yarnoz
Mieszk.: 41 | Do Otano: 1.6 km | Do Santiago de Compostela: 709.1 km

Otano
Mieszk.: 18 | Do Gerendiain: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 707.5 km

Gerendiain
Mieszk.: 218 | Do Tiebas: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 703.7 km

Tiebas
Mieszk.: 421 | Wys.: 575 m.n.p.m. | Do Campanas: 1 km | Do Santiago de Compostela: 699.9 km

schronisko municypalne, 20 miejsc, czynne cały rok, donativo, 2 toalety i prysznice, kuchnia, jadalnia,
miejsce dla rowerów
jest kościółŁadna wioska, dobre miejsce do odpoczynku.
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2012-06-08 05:52:44 - Siwogruby: byłem 30/05/2012 jejunia nowoczesne alberge-najlepsze w jakim
spalem .Przy wejsciu do Tiebas po prawej stronie.8 euro koszt.Jadłem w Bar-Resteuracja niedaleko też
fajne-jadlem zupe ,podala mi w misie zdziwiła sie ze cala wymiotlem.polecam to alberge nowoczesne co
ciekawe prysznic od kibelka odziela szyba/ha ha oczywista matowa ale uczucie komiczne/
2011-10-24 18:47:40 - Joanna Botwinowska: Schronisko bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne i
schludne. Żywność (lub gotowy posiłek) można kupić u hospitalero, który udostępnia też (odpłatnie)
internet - Euro za 0,5 godz. Ładne pueblo, do zwiedzania także ruiny zamku.
2011-03-10 23:29:09 - ks. Dawid Stelmach: bardzo nowoczesna alberga, wszystko czysciutkie i dobrej
jakości. w kosciele nie było wtedy Mszy (lipiec 2010) ale na prosbę hospitalero-agnostyk kościół otworzył i
mogłem odprawić Msze św. cena 6 euro, bar- menu 10 euro

Campanas
Mieszk.: 199 | Do Biurrun: 2.7 km | Do Santiago de Compostela: 698.9 km

Biurrun
Mieszk.: 192 | Do Ucar: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 696.2 km

Ucar
Mieszk.: 56 | Wys.: 435 m.n.p.m. | Do Eneriz: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 692.9 km

Eneriz
Mieszk.: 197 | Wys.: 420 m.n.p.m. | Do Eunante: 5.6 km | Do Santiago de Compostela: 690.5 km

Eunante
Do Obanos: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 684.9 km

możliwość noclegu w prywatnym domu, jedynym, który stoi przy kościele, najbliższy sklep w Obanos
kościół Santa Maria de Eunante, romański, z XIIw., zbudowany na planie ośmiokąta, otwarty 10-13.30 i 1619 /VII-IX 17-20/, w poniedziałki i w XII zamknięty, koniecznie trzeba go odwiedzić!, msze - tak, kiedy?
2011-10-24 18:56:54 - Joanna Botwinowska: W kościele Santa Maria w Eunate trzeba absolutnie się
zatrzymać i w samotności wsłuchać w ciszę tego fascynującego miejsca. We wrześniu 2011r. schronisko
było otwarte.
2009-10-31 17:56:51 - Kate Walker: Uwaga! Możliwość noclegu owszem, ale pod warunkiem, że akurat
zastanie się gospodarzy, co nie jest wcale oczywiste!

Obanos
Mieszk.: 421 | Wys.: 340 m.n.p.m. | Do Santiago de Compostela: 682.7 km

ładne, prywatne schronisko, przy głównym placu miasteczka, niedaleko kościoła, 30 miejsc, 6€, 3 toalety i
prysznice, świetnie wyposażona kuchnia z jadalnią, lodówka, mały dziedziniec
w 2006 r Msza Św. pn. - czw. o godz. 18:00Hospederia Arnotegui ma pokoje i proponuje posiłki. Jest tu
również restauracja Ibarberoa za kościołem. Są też sklepy i bary.Jest to wioska, w której w średniowieczu
szlachta i arystokracja Navarry spotkała się w celu ograniczenia władzy króla.
2012-07-06 22:02:32 - pielgrzym cieszynski: Spałem w Alberge ale chyba innym niż tu opisane, moje
miało około 50 miejsc, kosztowało 7 E, można było dokupić śniadanie za 3 E (dokupiłem było fajne) miejsce około 50 metrów od głównego placu, na ulicy bezpłatne WI-FI (nie działa w Alberdze), na miejcu

www.caminodesantiago.pl

Strona 14/20

Camino de Santiago

Camino Aragonés

kuchnia. Obsługuje wielojęzyczny Pan - ale po Polsku nie umie :) a ja nie umiałem w żadnym z wielu
języków który on znał :) - ale dał radę na MEDAL!
2012-06-08 06:02:53 - Siwogruby: albergue 7euro ,sniadanie 3euro , 7 euro kolacja.pokoj gdzie mialem
spac mial chyba z 20 lozek jak powiedzialem ze chrapie to przeniosl mnie do 6-tki i bylem sam.Polecam jest
ok

Dalsza droga biegnie tak jak Camino Frances. Przewodnik znajdziecie na
www.caminodesantiago.pl! Buen Camino!
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Lista miast
Miasto

Odl. Do celu
(km) (km)

Somport

843.6

Canfranc Estacion

7.4

836.2

Canfranc Village

4.2

832

Villanua

4.9

827.1

Castello de Jaca

6.8

820.3

Jaca

8.4

811.9

16.5

795.4

6.2

789.2

3

786.2

Martes

6.7

779.5

Mianos

6.8

772.7

Artieda

4.5

768.2

Ruesta

8.5

759.7

9

750.7

Sanguesa

10

740.7

Rocaforte

2.4

738.3

16.5

721.8

Abinzano

2.1

719.7

Salinas (Aragones)

4.5

715.2

Monreal

1.8

713.4

Yarnoz

4.3

709.1

Otano

1.6

707.5

Gerendiain

3.8

703.7

Tiebas

3.8

699.9

1

698.9

2.7

696.2

Santa Cilia de Jaca
Puenta la Reina de Jaca
Arres

Undues de Lerda

Izco

Campanas
Biurrun

www.caminodesantiago.pl
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Ucar

3.3

692.9

Eneriz

2.4

690.5

Eunante

5.6

684.9

Obanos

2.2

682.7
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¡Buen Camino!
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