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Camino del Norte
Droga wzdłuż północnego wybrzeża Hiszpanii. Zaczyna się w Irun, niedaleko Francji. Niektórzy mówią, że
trasa jest bardziej wymagająca. Ale na pewno wszelki trud rekompensują piękne widoki morza. Z pewnością jest to
droga, którą warto przebyć!
Przewodnik powstał dzięki ogromnej pomocy P. Macieja Ratajczaka i Ks. Darka Doburzyńskiego. Powstał on w oparciu
o strony hiszpańskie. Opis trasy i miejscowości po drodze w większości pochodzą ze strony http://www.jacobeo.net/,
prawie wszystkie mapki i profile pochodzą ze strony http://www.mundicamino.com/, informacje o schroniskach na
trasie oraz część mapek pochodzi ze strony http://caminodesantiago.consumer.es/ albowiem opis etapów nie zawsze
zgadza się z mapkami z innej strony. Są również rozbieżności co do odległości na niektórych etapach. Wynika to stąd,
że są różne warianty i z tym musimy się liczyć.
Uwaga! Tłumaczenie tekstów z hiszpańskiego na polski wykonane zostało przy pomocy programu komputerowego i
niektórych zwrotów nie udało się przetłumaczyć. Prosimy podejść do tekstu z wyrozumieniem!
Ważne! W każdym mieście są Biura Informacji Turystycznej (Turismo), warto tam zajrzeć by dostać plan miasta, a
także opisy camino w poszczególnych prowincjach (tak było na Camino Frances). Również w albergue bywają mapki,
profile, informacje o schroniskach w następnych miejscowościach. Wszystkich Caminowiczów, którzy będą z tego
przewodnika korzystali prosimy o wszelkie uwagi, spostrzeżenia, opinie, tak aby przewodnik ten był coraz lepszy i
wciąż aktualny!
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Oznaczenia
Albergue, refugio, schronisko dla pielgrzymów

Dostęp do internetu (w tym również dostęp płatny)

Informacja turystyczna

Bar (tylko napoje i kanapki)

Restauracja

Hotel, hostal, pension, schronisko młodzieżowe

Sklep, supermarket

Bankomat

Szpital, punkt pomocy medycznej

Apteka

Camping

Fontanna z wodą pitną

Dworzec lub przystanek autobusowy

Dworzec lub przystanek kolejowy

Lotnisko
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Etap 1
Irun - San Sebastian / Donostia (25.2 km)

Rozpoczynamy wędrówkę na moście, idąc w linii prostej, potem skręcamy w prawo na drogę, która łączy się z szosą
do San Sebastián, która też biegnie w prawo. Po przejściu 2 km od wyjścia, zostawiamy szosę krajową i idziemy w
prawo w kierunku do Hondarribia (Fuenterrabia). Dwieście metrów dalej przy przystanku autobusowym, dokładnie
przed placówką żeglarską z kawiarniami, należy iść szosą GI-3440 (prowadzi do Pasaia San Juan) vecinal nazywaną
czterech mostów. Fuenterrabia zostawiamy po prawej stronie i idziemy naprzód, w połowie stoku, już widać metę
pierwszego odcinka tej drogi, Sanktuarium Nuestra Sra. de Guadalupe.
Po przejściu trzeciego mostu opuszczamy szosę na ścieżkę gruntową w prawo, która przechodzi w cementową. Mała
mozaika ścieżek sąsiednich bardzo dobrze wycementowanych i dobrze oznakowanych, doprowadza nas do ścieżki,
która stopniowo pnie się w górę przez las i doprowadza do Sanktuarium małej brunetki Virgen.
Przed Sanktuarium biegnie trasa camino obok domu leśniczego, trochę dalej, napotykamy rozwidlenie, kontynuujemy
drogą w lewo, która przechodzi w 8 łagodnych kilometrów, wzdłuż stoku z pięknymi widokami. Jedyne dwa
rozwidlenia, które napotkamy na tym odcinku, idziemy w prawo i prawie na końcu znajduje się źródło wyłożone
muszlami.
Teraz idziemy szosą, która prowadzi na górę Jaizkibel, kontynuujemy nią wspinając się pod górę do pierwszego
dużego zakrętu, skąd odchodzi ścieżka cementowa vecinal w lewo, którą idziemy dalej. Na pierwszym skrzyżowaniu
idziemy w lewo stromym zejściem, na drugim skrzyżowaniu w prawo, za kolejnym stromym zejściem i na końcu
schodami, doprowadzi nas do rybackiej miejscowości Pasaia San Juan.
Dwieście metrów ujścia rzeki i port, dzielą Pasaia San Juan i Pasai San Pedro, pokonujemy je łodzią (opłata 0,50 Euro).
Przez ciasną ulicę osiągamy Parafię San Pedro i z tyłu wspinając się po schodach, ruszamy pnąc się w górę do
cmentarza, który okrążamy by wspiąć się do wyjścia na szosę, którą pójdziemy w prawo by dojść do Latarni morskiej
la Plata (Srebra).
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Z placyku, z którego jest dostęp do Latarni morskiej, odchodzi w lewo ścieżka, z pięknym widokiem na morze,
równolegle do dawnego wodociągu, doprowadzi nas do pagórka Mendiola. Począwszy od tego miejsca należy
kontynuować, łagodnym wzniesieniem szeroką drogą ziemną w prawo, która przechodzi w odcinek cementowy
między małymi osadami. Później łagodnym zejściem osiągamy wejście do parku Ulia, z którego wewnętrzna droga
cementowa prowadzi do Albergue (w remoncie 04.2008), a ścieżka prawie równoległa w prawo prowadzi do osady
Iradi. Ten odcinek odpowiada dawnemu szlakowi, który łączył Ulia i zegary Ategorrieta.
Po krótkim odcinku i po kilku schodach, schodzimy do ulicy Zemoriya, i zostawiając stację benzynową po lewej stronie
wychodzimy na plażę Gros w dzielnicy Sagüés.
Możemy pójść pasażem Zurriola, przez most Kursaal, aleją Boulevard wysadzaną topolami kończąc ten piękny etap w
porcie San Sebastián

Irun
Do Fuenterrabia / Hondarribia: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 818.4 km

1. Irun Albergue Martidozenea; Elizatxo, 18; www.irun.org/martin; E-Mail: albergue@irun.org Nocleg ze
śniadaniem 10,8€/17,8€; Tel. 943 62 10 42; 2. Albergue pielgrzymów Irún; 40 miejsc, Ok. 400 m. od
stacji kolejowej Sieci Hiszpańskich Kolei Państwowych (RENFE) i Eusko Stacja, blisko do przystanków
autobusów międzymiastowych i miejskich Irún i 10 minut taksówką z lotniska Hondarribia. Adres: Ulica
Lucas Berroa ,18 - (dzielnica Anzarán, obok ronda). Godzinny: Z 16:00 h do 22:00 h. Odpowiada: Amigos del
Camino de Santiago w Irún; irunsantiago@yahoo.es; Cena: donativo
Początek Irún sięga epoki sprzed rzymskiej, o dużym znaczeniu w epoce rzymskiej jako ważne skrzyżowanie
traktów. Wyróżnia się kaplicę Santa Elena. Zlokalizowaną niedaleko starego miasta, jest znana także z
nazwy Ama Xantalen. W niej znajdują się resztki świątyni rzymskiej z I w. Kościół Nuestra Se&ntilde;ora del
Juncal jest drugim słupem milowym remarcable. Rozpoczęto budowę w 1508 zakończono w 1606. W
czerwcu 1973 otwarto Pomnik Historyczny -Artystyczny Narodowy. Jego fasada jest barokowa z XVII w.,
zachował się pewien charakter gotycki w części absydy. La Virgen del Juncal jest najstarszym zabytkiem w
Kraju Basków z XII w.
2013-10-14 23:51:35 - Gośka i Michał: Albergue dalej donativo. Credencial 1€. Kuchnia dobrze
wyposażona. Standardowe hiszpańskie śniadanie. Hospitalero rano włącza muzykę. Prawie naprzeciwko
market BM.
2013-06-04 10:19:10 - maciek: Wychodząc ze stacji kolejowej w Irun, po 30-40 metrach spotykamy po
lewej stronie kościół, w którego kancelarii od rana można otrzymać credencial i to darmowo (tak nadal było
w kwietniu 2013). Wychodzimy z kościoła i już jesteśmy na trasie Camino ;-)
2012-10-01 19:40:16 - Agnieszka: Kuchania posiada piecyk gazowy, w alberge łóżka piętrowe w kilku
pokojach, prysznic i miła atmosfera :)
2012-01-23 12:12:36 - Marta: Wcześniej wspomniana woda na tarasie widokowym przy kościele jest
niezdatna do picia, juz wisi tabliczka z zakazem spozywania tej wody. W kościele mozna poprosić o
pieczątke;) Wciąz dontivo w Irun
2010-12-11 18:27:09 - Artur Kraków: Po wyjściu z Irun i dość łagodnym podejściu na punkt widokowy
(przy Sanktuarium, warto zajrzeć do środka) nie zapomnij zaopatrzyć się w wodę - kran na tarasie
widokowym. Przez następne 3 godziny brak wody, aż do Pasajes. Jakieś 300 m za punktem widokowym
znajdziesz rozwidlenie oznaczone >droga dla pielgrzymów alpinistów/innych pielgrzymów<. Naprawdę nie
trzeba być żadnym alpinistą, aby wybrać pierwszą opcję - droga na wprost. Panoramiczne widoki powalą cię
z nóg. Bardzo zachęcam.
2010-12-05 16:25:07 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W kościele de San Gabriel y Santa Gema
- wejście z boku do kancelarii - dostaliśmy crednciale za free. Poprosiliśmy i dostaliśmy po dwa (ksiądz umie
tylko po hiszpańsku), pod koniec podróży mieliśmy zapełnione oba.
2010-10-11 18:51:07 - Ania: W kościele niedaleko schroniska (po drugiej stronie głównej ulicy)
codziennie jest msza o 19.00 z błogosławieństwem dla pielgrzymów, a w niedziele msza jest o 9.30. Można
też - wychodząc ze schroniska i dochodząc do głównej ulicy - pójść nią w lewo, przejść przez centrum Irun
(minąć stację Eusko Tren, główny plac itd.) i na końcu zejść uliczką w lewo w dół do innego kościoła - tam
msza jest w niedziele o 9.00 (w dwóch językach - baskijskim i hiszpańskim).
2010-09-02 14:11:48 - Ziemek Socha: Wciąż donativo, hospitalierzy z Barcelony, opatrują pierwsze
odciski (jak ktoś idzie z Biarritz może już tu je mieć!;) Paszport i muszla pielgrzyma za donativo także.
Warto tu zostawić swój nadbagaż!;)
2008-08-11 15:56:49 - Od Macieja: Irun - albergue -donativo, położone w centrum, 20min na piechotę z
lotniska San Sebastian, śniadanie, kuchnia wyposażona, koce, łóżka piętrowe, miłe hospitalery. Polecam
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Fuenterrabia / Hondarribia
Do Pasaia de San Juan: 15.8 km | Do Santiago de Compostela: 816.2 km

Hondarribia Albergue Juan Sebastian el Cano. Adres: Higer Bidea, 7; Otwarte cały rok; Tel.+34 943 64 15
50; Nocleg ze śniadaniem 10€/13€
Starożytne miasto wojskowe graniczne, dziś jest ważnym miejscem turystycznym. Idąc wg wytyczonego
oficjalnie Camino prawie nie wchodzimy do tej miejscowości, a szkoda. Poleca się spacer po dzielnicy
Marina. Wyróżnia się swoim starym miastem. To Pomnik Historyczno -Artystyczny, teren otoczony murem
zachowuje w swoim wnętrzu duże i wspaniałe bogactwo. Wyróżnia się surowy Zamek Carlosa V, dziś Hotel,
usytuowany w najwyższym punkcie Fuenterrabía. Zamek San Telmo, z XVI wieku, jest także interesujący,
chociaż obecnie jest w rękach prywatnych. Jako słup milowy jacobeo wyróżnia się kaplicę Santiagotxo, z
początków Camino, której pochodzenie uważa się za wiek XII - szczyt pielgrzymek, chociaż obecna budowla
jest z wieku XX. Kaplica Guadalupe datowana na XVI wiek. Legenda mówi, że dwaj młodzieńcy zobaczyli na
krzewie tajemnicze światło. Gdy zbliżyli się znaleźli obraz dziewicy. Pierwsza kaplica datowana na koniec
XV. Grabieże i pożary a nawet dołączenie do szańca zrobiły swoje co widać obecnie. Na pewno pod placem
jest jakieś źródło, któremu przypisuje się właściwości lecznicze przeciw chorobom skórnym. Widok na
zatokę Txingudi przy ładnej pogodzie jest wspaniały.

Pasaia de San Juan
Do Pasaia de San Pedro: 0.2 km | Do Santiago de Compostela: 800.4 km

2013-07-31 17:08:00 - Grażyna: Bardzo sympatyczne albergue w budynku za kościołem Santa Ana,
donativo, czynne od godz. 15.00
2010-12-11 18:38:39 - Artur Kraków: Nowe albergue Santa Ana przy zejściu schodami do rzeki. 14
miejsc, donativo, czynne 1.04 do 30.09.

Pasaia de San Pedro
Do San Sebastian / Donostia: 7 km | Do Santiago de Compostela: 800.2 km

San Sebastian / Donostia
Do Igledo: 2.3 km | Do Santiago de Compostela: 793.2 km

1. Albergue Ulia Mendi - aktualnie remont ! Zarząd miejski: San Sebastián/Donostia: Jest najpiękniejszym
schroniskiem, jakie spotykamy na całym el Camino de Santiago, w Parku Ulia Donostia (San Sebastian),
kiedy rozpoczyna sie schodzenie z Góry o tej samej nazwie. Znakomite widoki panoramiczne na miasto,
zatokę i na morze Kantabryjskie. Uwaga: Koniecznie rezerwować miejsce! Adres: Park Ulia (San Sebastian)
Otwarte cały rok. Tel-(+34) 943-310268 i 943-311293, cena: 10€ ze śniadaniem, Miejsc: 60 łóżek
piętrowych; 2. Albergue pielgrzymów San Sebastián - nareszcie San Sebastián ma Albergue choć
tymczasowo na lato 2007. Otwarte od 16:00 do 22:00 od 12 lipca do 30 sierpnia. Adres: C/ Escolta Real
s/n&deg; en Ikastola Jakintza; 3. Albergue Młodzieżowe ONDARRETA La Sirena (Syrena) Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Kraju Basków osiągnęło, że, w Albergue La Sirena, mogą spać pielgrzymi
za okazaniem credencialu. Uwaga bowiem Albergue jest prawie przy wyjściu z San Sebastian 200 m od
plaży Ondarreta. Dysponuje z 96 miejscami (2x3, 4x4, - cena 19,80€; 2x6, 2x8, 1x10 and 2x18 – cena
18,05€) Ceny ze śniadaniem latem dla osób powyżej 26 lat. Młodsi około 1,5 euro mniej. Obowiązek
rezerwować z minimum 4 dniowym wyprzedzeniem, Adres: Carretera de Igueldo 25. Czynne: Cały dzień;
Telefon: (+34) 943 310 268 Email: ondarreta@donostia.org; www.donostialbergues.org
Już na pierwszym etapie spotykamy się z jednym najpiękniejszych miast całego Camino (stąd jego druga
nazwa piękna Easo). Wzniesione wokół zatoki la Concha (Muszli), obowiązkowy spacer między Pałacem
Miramar i ogrodami Alderdi-Eder. Wyróżnia się tu ratusz miejski miasta, zabytkowe kasyno, zbudowane w
jednym z krańców ogrodów kwiatowych. Spacer po Boulevard prowadzi nas do nowoczesnego centrum
Kursaal. Na koniec, w starej części odwiedzimy bazylikę Santa María, z XVIII wieku, muzeum San Telmo,
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Aquarium (oceanarium), wszystko u stóp góry Urgul, potem pójdziemy na drobne zakąski, ponieważ są
miejscową specjalnością kuchni.
Ważnym słupem milowym jacobeo jest parafia Santiago Apóstol, umiejscowiona w dzielnicy Amara.
Znajduje sie na wzgórzu Santo Bartolomé, przez, które pielgrzymi przechodzili od wieków. Wędrowcy, po
przejściu przez rzekę Urumea, okrążali wzgórze by dojść potem do dzielnicy znanej dziś jako “el Antiguo”.
Kościół jest obiektem z końca XIX w., w którym znajduje się rzeźba Santiago Apósto (Jakuba Apostoła), która
znajdowała się w osadzie zlokalizowanej w tym samym rejonie, w której opiekowano się pielgrzymami już
średniowieczu.
Muzeum San Telmo. Plaza I Zuloaga. Wejście bezpłatne. Nieczynne w poniedziałki.
.Aquarium. Tel: 943 440 099. Mieści się w porcie. Bilet wstępu między 6 i 8 euro.
Muzeum Diecezjalne. Tel: 943 472 362. Sagrada Familia. Bilet wstępu: 2 euro. Zamknięte w niedzielę i
poniedziałek.
2013-05-30 18:47:09 - maciek: Polecam schronisko La Sirena, bo wbrew temu, co tutaj czytałem, jest
bardzo ok, czyste, przyjemne, w kwietniu 2013 płaciłem 14euro ze śniadaniem, a jego niewątpliwą zaletą
jest to, że położone jest przy samym Camino, przy wyjściu z miasta. Albergue Ulia Mendi tutaj polecane
przez innych, jest położone gdzieś przed wejściem do miasta, chyba się ukrywa, bo ja je po prostu
przeszedłem nie mając pojęcia, że je mijam - choć początkowo chciałem w nim spać - i potem nie chciało mi
się tam wracać pod górkę 2 km. więc w sumie przypadkowo i z konieczności potem poszedłem do La Sireny
i bardzo dobrze się stało. Ponadto La Sirena jest blisko plaży.
2012-09-02 12:37:21 - Maciej: albergue przy escolta real czynne od 16 5 euro 56 miejsc
2010-12-11 18:23:34 - Artur Kraków: San Sebastian: W okresie wakacji letnich czynne schronisko w
szkole przy ulicy Escolta Real 12 - obszerne, warunki bardzo dobre, donativo, blisko plaży, 50 miejsc.
Prywatne Sirena i Ulia oba bardzo drogie, dla dorosłych w 2010 - 17 euro. Przechodząc przez park Ulia,
mijasz siedzibę sekty \"Twelve Tribes\" (kuszące ławeczki przy drodze, chleb z własnego wypieku), pamiętaj
że płacąc im za nocleg wspierasz działanie tej sekty i ich \"superapostoła\" z USA (google:Yoneq) odradzam.
2010-12-05 15:03:17 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Albergue pielgrzymów San Sebastián donativo, prysznic
2010-10-11 19:01:19 - Ania: Schronisko Ulia Mendi jest całkowicie nowe i przynajmniej w połowie
września przyjęli nas bez żadnej rezerwacji. Rzewiście położone jest niesamowicie z piękną panoramą
miasta. Niestety było najdroższe na całym del Norte. Za to mieliśmy własny pokój z łazienką (dla 3 osób). W
cenie było też śniadanie, darmowy internet. Niestety w okolicy nie ma gdzie kupić czegoś do jedzenia. Jest
tylko automat z kawą. A do miasta jest ładny kawałek drogi, więc warto wcześniej się zaopatrzyć w coś do
jedzenia na wieczór. Nocleg ze śniadaniem kosztuje w sezonie 20 EUR, a poza sezonem 17 EUR. My byliśmy
teoretycznie poza sezonem (połowa września), ale akurat odbywał się festiwal filmowy w San Sebastian i
niestety policzyli nam nocleg jak w sezonie. Dopiero następnego dnia pewien Niemiec opowiedział nam o
możliwości noclegu za donativo w domu jakiejś grupy religijnej, który znajduje się też w parku Ulia Mendi
powyżej schroniska. Niestety ten dom nie figuruje w rozpisce schronisk na camino, dlatego wielu ludzi o nim
nie wie.
2010-09-02 14:14:33 - Ziemek Socha: Po przepłynięciu Pasai i skręceniu w prawo wejdzie się na górę
Ulia, gdzie jest opcja noclegu w mongolskiej jurcie w domu grupy religijnej o nazwie Dwanaście Plemion.
2010-06-22 23:26:11 - Raskolnikow: Nie idźcie do Ulia Mendi jeśli nie rezerwowaliście w domu. Okazuje
się, że powiedzieli jednego 15 osobom, że nie mają miejsca, po czym gość z Niemiec, który rezerwował
nocleg wcześniej spał sam w całym schronisku!! Mają jakąś umowę i wszystkich odsyłają do La Sirena (17
euro ze śniadaniem)
2009-08-02 17:37:14 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): San Sebastian - aktualne dane, lipiec
2009: schronisko w parku Ulia Mendi już jest czynne (po pożarze i remoncie). Podobno bardzo komfortowe.
Opisane schronisko letnie było prowizoryczne i aktualnie nie działa. Jest tam tylko biuro Towarzystwa Sw.
Jakuba. Schronisko młodzieżowe La Sirena otwarte, bez problemu dostałem łóżko o godz. 19-ej. Oni
zostawiają codziennie jeden pokój tylko dla pielgrzymów.
2008-08-12 13:30:37 - Od Łukasza: Drugiego dnia robiłem odcinek San SebastianZarautz i na tej trasie
jest schronisko w San Martin (10E, nie wiem jak w środku, bo cena mnie zniechęciła). Potem przed samym
Zarautz, na górce, jest Gran Camping (oznakowany caminowskimi muszelkami), gdzie jest jedno specjalne
pomieszczenie dla pielgrzymów. 5E, łazienki, pomieszczenie do prania, bar i sklep campingowy.
2008-08-11 15:57:43 - Od Macieja: San Sebastian - schronisko młodzieżowe - La Sirena - 16,40 euro ze
śniadaniem, położone z dala od centrum, 50m od trasy camino przy wyjściu z San Sebastian 500m od plaży
Ondarreta - prowadzą do schroniska znaki niebieskie, śniadanie o 8-mej ale można zjeść trochę wcześniej,
kuchnia wyposażona, Internet, koce, łóżka piętrowe, pokoje otwierane o 15-tej
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Etap 2
San Sebastian / Donostia - Zarautz (19.3 km)

Początek etapu to wytrwałe wznoszenie się od plaży Ondarreta (w przeszłości Concha- Muszla) i albergue La Sirena na
górę Igeldo. Mamy dwie opcje by przejść tę górę (km 3,5) na wysokości Hotelu Leku Eder: oznakowana jako “droga
bis” kolorem żółtym umieszczonym pośrodku i przejście drugorzędną szosą, albo drogą oznaczoną jako tako,
posuwając się szlakami i ścieżkami do połączenia się z poprzednią opcją w gospodzie Orio (km 12). W drugim
wariancie napotykamy na fontanny-studnie, które postawił dla państwa dyspozycji Jose Mari. Stąd, schodzi się szosą
(oznaczone są także jakieś ścieżki na skróty), przekracza się tunelem drogę szybkiego ruchu A-8 by iść w ostro górę i
dojść do kaplicy i dawnego szpitala dla pielgrzymów San Martín Tours, patrona wędrowców i pielgrzymów. Stąd,
wkrótce zobaczymy dom Róży, która przyjmuje pielgrzymów przychodzących do albergue w Orio, po lewej stronie.
Idziemy naprzód i rozpoczynamy strome zejście do miasteczka Orio (16,3). Po przekroczeniu rzeki Oria, kierujemy się
na kemping Txurruka wyasfaltowaną w 2005r. szosą, Od kempingu, idziemy w górę do kempingu Zaratuz i już, przy
zejściu, kierujemy się do tej turystycznej miejscowości (22,9 km). Albergue jest przy końcu miasta, koło kościoła
Santa María Real.

Igledo
Do Orio: 10.2 km | Do Santiago de Compostela: 790.9 km

Orio
Do Zarautz: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 780.7 km

Albergue pielgrzymów San Martin; Rosa Miejsc: 20; cena: 10 euro, 3 śniadanie, 10 kolacja; do 21.30;
Niedaleko po przejściu kaplicy San Martín de Tours, prawie na wysokości cmentarza, 5 minut przed
wejściem do Orio. Pralka automatyczna, dwa prysznice z masażem wodnym. Nie ma kuchni, lecz
hospitalera, Rosa, oddana Camino, poleca kolacje i śniadanie, niedrogo, zważywszy na odległość do
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centrum Orio.
Należy wyróżnić w tym mieście małą starówkę i callejeable. Wyróżnia się kościół parafialny San Nicolás de
Bari, którego początek budowy przypada na wiek XIII, część kształtu ma zarys obronny. Fiesta San Pedro
28.06-1.07.Więcej na http://www.oriora.com
2013-09-19 15:09:55 - Dominik: Albergue 10 euro, kolejne 10 za kolację i 5 za śniadanie, stan na
sierpień 2013. Podają dużo (kolację niestety tylko widziałem, nie próbowałem), da się najeść, ale według
mnie za drogo. Sama Rosa przemiła kobieta!
2010-09-02 14:19:02 - Ziemek Socha: W tym albergue można spotkać wytrwalszych pielgrzymów,
którzy kończą tu swój pierwszy dzień, idąc z Irun. Drożej niż przeciętnie, ale jest to w pewien sposób
miejsce dość urokliwe: Rosa, krajobraz, ludzie, rozmowy do 1 w nocy w kuchni...
2009-08-02 17:42:00 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Orio: Schronisko u Rosy bardzo
sympatyczne. Kolacja 8 euro ale nieobowiązkowa. Super atmosfera jak w rodzinie. Rosa ma talent aktorski i
opowiada ze swadą. Niestety ja nie zrozumiałem - muszę się nauczyć hiszpańskiego.
2008-08-11 16:09:48 - Od Macieja: Orio - albergue prywatne - 10 euro?, otwarte od 12-tej, teren
ogrodzony, przechodziłem obok więc są to tylko wrażenia!

Zarautz
Do Getaria: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 773.9 km

Albergue Igerain; Prywatne; 20 miejsc; czynne cały rok; Śliczny zajazd usytuowany przy szosie Meagas.
Tylko dla posiadaczy legitymacji IYHF. Uwaga Albergue jest prawie przy wyjściu z miejscowości. Jest więc
godne polecenia zadzwonić z jednodniowym wyprzedzeniem, przede wszystkim latem, albowiem zazwyczaj
jest zapełnione. W przypadku nie posiadania legitymacji, poleca się etapy San Sebastián - Orio i Orio Deba. Adres: San Ignacio, 25; Cena: 13€ dla młodszych 30 lat, 18€ dla starszych; 139 miejsc; Telefon: (+34)
943 132 910; Email: juv.zarautz@gazteria.gipuzkoa.net
Miasto o dużym ruchu turystycznym latem. Ma kilka interesujących pałaców których podobne fasady
zobaczymy po drodze. La Torre-Luzea jest wspaniałym przykładem architektury baskijskiej. Zbudowany w
XV w., wyznaczył starą część miasta. Na zachód od miejscowości, wyróżnia się kościół Santa María la Real, z
XVII w. z barokowym retabulum, obrazem gotyckim i grobem pielgrzyma. Posiada ponadto budowlę-wieżę
adosada, która zastępuje dzwonnicę. Możemy odwiedzić Muzeum Sztuki i Historii Zarautz. Cena: 1,20 euro.
Zamknięte w poniedziałki.
2013-10-15 00:02:32 - Gośka i Michał: Alternatywa do Zumaia drogą wzdłuż morza rzeczywiście
ożywcza, szczególnie gdy fale odbijające się od skał 10m pod drogą, lądują na drodze:)
2013-09-19 15:11:48 - Dominik: Podobno mało oblegane, w połowie sierpnia 2013 spało w nim podobno
5-6 osób, nic nie wiem o warunkach tam panujących. W Zarautz (a właściwie koło Gran Camping) warto się
jednak zatrzymać na zachód Słońca, bo naprawdę robi wrażenie
2012-09-13 16:17:57 - Maciej: Za zarautz mamy 2 drogi do zumaia, pierwsza przez góry - męczące ostre
podejścia, latem w południe jest strasznie gorąco. Druga wzdłuż asfaltu nad samym brzegiem wody do
Getaria - płasko,lecz obok przejeżdżających aut, lecz gdy jest gorąco zdecydowanie bardziej ożywcza przez
wiejący wiatr z oceanu. Jeżeli ktoś chce może spróbować konytnuować drogę do Zumaia wzdłuż afsaltu nad
samym brzegiem oceanu. Jednak w pewnych momentach nie ma chodnika
2010-12-11 19:26:50 - Artur Kraków: Nowe schronisko municypalne Ebro Etxea, otwarte lipiec-sierpień
(niepotwierdzona informacja że do połowy września - być może tylko w Roku Jakubowym 2010). 40 miejsc w
dwóch salach, otwarte od godz.16. Donativo. Przy wejściu do Zarautz niedaleko plaży, ul. Zumalacarregui
16.
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Etap 3
Zarautz - Deba (21.3 km)

Oznakowanie etapu jacobea wyprowadzi nas na szosę GI-2633 o małym natężeniu ruchu i na drogi przyległe do
brzegu. Między Zarautz i Getaria idziemy drogą dla pieszych równoległą do szosy. Przed 2003r. szlak wiódł inną
droga, lewą stroną kościoła Santa María la Real, lecz został przełożony i teraz nie jest już oznakowany można nim iść
w kier. Getaria ostro w górę po prawej stronie kaplica Santa Barbara, lekko w lewo dalej starą drogą skąd widać
miasteczko Getaria. Po 1000m restauracja Campaja, przed Restauracją dwie drogi w lewo – idziemy pierwszą lekko
pod górę w kierunku Aksizu. Szosą, około trzech kilometrów, bez pobocza dla pieszych ale prace są zaawansowane i
przewiduje się, że zakończą się do końca 2007r, jest przyjemnym spacerem brzegiem Oceanu do miasteczka Juan
Sebastián Elcano. Od Getaria (km 4), wyjdziemy na trakt o dużym nachyleniu, który na pewnym odcinku pokrywa się
z średniowiecznym traktem pétrea. Zejdziemy do szosy GI-3392, która nas doprowadzi do Askizu (km 7,5), stąd
camino prowadzi dalej do miasteczka Zumaya (km 10). Wychodzimy z tej miejscowości przez starą część, przez
cmentarz, i kontynuujemy ścieżkami pomiędzy pastwiskami i domostwami, które prowadzą nas do niebezpiecznej
szosy N-634 (km 16,5), z którą odtąd będziemy się często spotykać aż do Santiago de Compostela. Między rokiem
2004 i 2005 oznakowano drogi alternatywne tych czterech kilometrów by ją ominąć poprawiając znacznie
bezpieczeństwo. Do skrzyżowania drogi krajowej z szosą GI-3210, trasa wznosi się do Itziar (km 21,5). Stąd, strome
zejście przez dzielnicę Agerretxe do Deba (km 25,5). Przed pójściem do albergue trzeba wstąpić do biura
turystycznego, w którym są klucze do albergue i gdzie wskażą zakwaterowanie alternatywne na wypadek gdyby
albergue było przepełnione.
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Getaria
Mieszk.: 2500 | Do Askizu: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 769.7 km

Rodzinne miasto Juan Sebastián Elcano żeglarza, który opłynął świat z ekspedycją Magallana. Wyróżnia się
kaplica San Martín de Tours, z obrazem Świętego w stylu plateresco, opiekuna wędrowców i pielgrzymów.
Także jest rese&ntilde;able kościół parafialny San Salvador (Świętego Zbawiciela), budynek gotycki z wieku
XV, jeden z najstarszych kościołów Kraj Basków. Port osłania mała wyspa El Ratón (mysz)Więcej na
http://www.getaria.net

Askizu
Do Zumaia: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 767.5 km

Zumaia
Mieszk.: 8700 | Do Elorriaga: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 764.4 km

Muzeum, studio Zuloaga i kaplica Santiago tworzą kompleks wyjątkowy, przy wejściu do miejscowości. W
kaplicy wyróżnia się krużganek romański. Zaleca się zobaczyć kościół San Pedro (w. XIII - XVII), z
drogocennym retabulum Juan Antxieta.
Jeśli postanowimy zostać w Zumaia, będziemy mogli pójść zwiedzić kaplicę San Telmo, z pięknym widokiem
ze skały nadmorskiej. Pierwsza wzmianka historyczna o kaplicy jest z 1540, chociaż budowla nie wskazuje
na styl z tego okresu.
Muzeum Zuloaga (malarstwa Zurbarán, Greco i Goya).Więcej na http://www.zumaia.net
2013-07-31 17:13:59 - Grażyna: Potwierdzam ze schronisko San Jose w Zumaja jest niepowtarzalne!
Dziwne ze jest odwiedzane przez tak niewielką liczbę pielgrzymów.
2012-09-13 16:26:39 - Maciej: W klasztorze cicho, chłodno i spokojnie. Spanie w celach 2,3,4 osobowych
do dyspozycji mikrofala, ogród 8 euro - rewelacja
2011-09-27 20:36:57 - Haga: Też polecam albergue w klasztorze San Jose w Zumaia. Niewielkie pokoje z
pojedynczymi łóżlkami. Drewniane podlogi w pokojach i na korytarzu. Klasztorna cisza i półmrok:) Ogród,
gdzie można odpocząć. Do dyspozycji chcących gotować jedynie mikrofalówka. Życzliwa hospitalera
pożyczyła nam naczyń ze swojej kuchni:) Blisko ciekawa plaża z wysokim, skalistym brzegiem.Jedno z
najpiękniejszych schronisk na całym norte:)
2010-12-11 19:53:53 - Artur Kraków: Zumaia lipiec-sierpień: czynne absolutnie niepowtarzalne
albergue w Konwencie św. Józefa. 40 miejsc, 8 euro. od 15 czerwca do 1 lipca nocleg możliwy po
wcześniejszym potwierdzeniu pod telefonem 679 419 283. Więcej na stronie
http://www.komentua.blogspot.com - bardzo polecam to albergue, niesamowita atmosfera! Poza sezonem
jesteśmy skazani na prywatne albergue Villa Luz nad kanałem, ul. Julio Beobide 3, 20 miejsc, 10 euro,
warunki przyzwoite, ale jedzenie poniżej krytyki - serdecznie odradzam zamawianie kolacji za 8 euro
(czyżby to było gazpachio?). Jest jeszcze ponoć drugie prywatne albergue, Santa Clara, drogie, 18 euro - nic
mi o nim nie wiadomo, tam nie nocowałem.
2010-09-02 14:22:43 - Ziemek Socha: Jest tu też prywatne albergue nad samym kanałem. 10e oraz
możliwość skorzystania z płatnych posiłków, pralki i internetu. Hospitaliera poczęstowała nas gazpacho
własnej roboty;)
2010-06-22 23:28:04 - Raskolnikow: W maju 2010 zamknięte na 4 spusty i nikt nie wie co jest grane...
trzeba iść do Santa Klara, czego nie polecam.
2009-08-02 17:45:47 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Zumaia: schronisko w byłym klasztorze
San Jose de Zumaia w centrum. Genialna atmosfera. Spanie w celach klasztornych. Prowadzone w ajencji
prywatnej, nocleg kosztuje 8 euro.

Elorriaga
Do Itziar: 5.2 km | Do Santiago de Compostela: 760.8 km
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2012-09-13 16:24:13 - Maciej: Szczerze odradzam tę ścieżkę, chyba że ktoś ma czas i robi odcinek z
Zumaia do Deba tak jak ja. Trasa momentami trudna (bardzo ostre podejścia) i strasznie oznaczona, wielu
ludzi pogubiło drogę, ja sam zawróciłem z 4 osoby.W sumie to brak jakichkolwiek oznaczeń lub trasa kończy
się w lesie.
2010-12-11 20:20:07 - Artur Kraków: Hospitalero w Zumaia proponował alternatywną drogę Camino z
Zumaia do Deba: Pierwsze kilka kilometrów podążamy za żółtymi strzałkami Camino, które pokrywają się ze
znakowanym biało-czerwonym szlakiem. Po około godzinie drogi, tuż przed Elorriaga żółte strzałki kierują
się w lewo, a my kontynuujemy biało-czerwonym w prawo, dochodząc do samego morza (fantastyczne
pejzaże skał rzeźbionych wiekami przez fale). Kontynuujemy biało-czerwonym szlakiem, aż do miejsca gdzie
na nowo pojawią się żółte strzałki. Byłem ogromnie zadowolony z wyboru tej przepięknej widokowo trasy.

Itziar
Do Deba: 3 km | Do Santiago de Compostela: 755.6 km

Od 2006 schronisko na Mardari, 10 (Itziar). Tel: 605 762 999)

Deba
Do Aparain: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 752.6 km

1. Albergue pielgrzymów Deba; Alameda Calbeton, z/g;Tel.: 943 19 24 52; Znajduje się w centrum
miasteczka i przy plaży. Dysponuje kompletną łazienką i miejscami dla rowerów, nie ma kuchnia. Klucze w
Biurze Informacji i jeśli jest zamknięte w Policji Municypalnej. Pieczątki (sellos) w credencialu w Biurze
Informacji i w samym albergue. W miesiącach lipiec i sierpień wzmacnia się pobliskim gazteleku, o
pojemności 22 miejsc; Godziny: Otwarte cały rok; Cena: donativo; 6 miejsc na łóżkach piętrowych i 2 na
materacach (30 latem); 2. Albergue Lastur; 27 miejsc, cena 12€ śniadaniem kolacją; czynne cały rok; 3.
Albergue Naparrenekua; Plaza San Nicolás de Lastur; Deba; 71 miejsc, 15€ ze śniadaniem Tel. 9431-9-090; Usytuowane około 5 km od trasy camino i od Deba, założone jest z inicjatywy municypalnej chociaż
prowadzony przez osobę prywatną i przeznaczone dla grup szkolnych i innego typu turystów, ale także
przyjmuje pielgrzymów w cenie 15€. Udziela schronienia pielgrzymom, których zabiera z Deba i zawozi
samochodem do zajazdu, a następnego dnia odwozi do Deba.
Kościół Santa María Real, wielkich rozmiarów jak na tak małą miejscowość, zbudowany między wiekiem XIV
i XVI. Wyróżnia się swoją wielobarwną fasadą i gotyckim krużgankiem.Więcej na http://www.deba.net
2013-09-19 15:15:51 - Dominik: Trafiliśmy akurat na fiestę, więc wszystkie sklepy pozamykane, ale w
barach bardzo miła obsługa (do kanapki i piwa razem z kolegą dostaliśmy jeszcze po dwa piwa dla
każdego!) Albergue 5 euro, dużo łóżek, wydaje mi się że 3 sale, osobna sala do suszenia rzeczy na sznurku,
jest też suszarka do ubrań za darmo.
2012-10-01 19:48:18 - Agnieszka: My byłyśmy początkiem września i najpierw szłyśmy do biura
informacji turystycznej ( w centrum miasteczka), tam dali nam numerki z łóżkami. Cena 5 euro. W alberge
nie ma kuchni, natomiast jewst pralka za 3 euro i wirówka za darmo :)
2012-09-13 16:29:15 - Maciej: Aby dostać nocleg należy zapłacić w Centrum Informacji Turystycznej za
łóżka i następnie z bilecikiem udać się do szkoły. Na placu na przeciwko kościoła jest bar gdzie serwują
najlepsze w mieście menu 9 euro - konkretne jedzenie
2010-10-11 19:15:15 - Ania: Pewnie zależy to od miesiąca i może pory przybycia... My poszliśmy
najpierw do szkoły (która jest na trasie camino i do której prowadzą żółte strzałki) i był tam już hospitalero,
który wziął od nas po 5 euro i przydzielił nam łóżka. Było to w drugiej połowie września, ok. 15.00. Wejście
do szkoły jest z boku (uliczką do góry i w prawo po schodkach). Następnie trzeba przejść korytarzem do
głównych schodów w środku budynku i zejść po nich pół piętra w dół. Tam siedział hospitalero ;). Po
południu poszliśmy na miasto i jak się okazało, informacja turystyczna była zamknięta, więc całe szczęście,
że nie poszliśmy tam najpierw. Po zjechaniu windą sprzed szkoły na dół do centrum - po lewej stronie od
windy znajduje się market Eroski, gdzie można zaopatrzyć się w produkty na kolację (spożytą przez nas
później właśnie na dachu szkoły ;).
2010-09-02 14:25:43 - Ziemek Socha: Nie idźcie za strzałkami do albergue (szkoły) - szkoda kroków;)
Najpierw Oficina de Tourismo a potem albergue, jak wam przydzielą numer łóżka lub podłogę w biurze.
Polecam dach jako miejsce wypoczynku;)
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2010-06-22 23:30:35 - Raskolnikow: Schronisko w Deba zmieniło miejsce. Jest teraz w dawnej szkole,
jadąc windą na najwyższym piętrze. Zarejestrować się trzeba w informacji turystycznej, płacimy 5 euro i
dostajemy klucz. Plusem jest to, że dla wszystkich starczy miejsca. Z tego co naliczyłem to wejdzie tam ok
80 - 100 osób.
2009-08-02 17:50:11 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Deba: jak w schronisku zabraknie miejsc
albo - tak jak ja - jeżeli chce się zostać w Deba drugą noc, można przenocować w odległym o 12 km
schronisku młodzieżowym w Lastur. Pięknie położone w górskiej dolinie. Cena 15 euro, ale w tym jest
transfer samochodem z i do Deba oraz skromne śniadanie. Załatwić można wszystko przez Informację
Turystyczną w centrum albo tel. 943199090
2008-08-11 16:13:21 - Od Macieja: Deba - albergue -donativo, klucze w Informacji Turystycznej, każdy
dostaje swój!, 2 pomieszczenia - jedno dla 8 osób, drugie trochę większe, łóżka piętrowe, brak kuchni, koce.
Polecam! Menu w barze 9euro.
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Etap 4
Deba - Marquina-Xemein (22.1 km)

Po opuszczenia Deba zostawiamy morze by przemierzyć górzystą Arnoate, znajdującą się między Guipúzcoa i Vizcaya
i praktycznie nie będziemy oglądać morza do Bilbao. Najpierw po przejściu rzeki idziemy pod górę dosyć stromo
wśród obfitej roślinności, do kaplicy El Calvario (Drogi krzyżowej) (km 3,5). Stąd, prosto szosą lecz zaraz schodzimy na
ścieżki i dróżki które omijają szosę GI-3562, wchodzimy do Olatz (km 7). Kontynuujemy szosą do wzniesienia, które
stanowi granicę między prowincjami. Droga prowadzi nas w lewo ścieżką, która także jest oznaczona jako szlak GR121. (km 11) (kolarze szosą do Larruskain i stąd do Markina, tak niegdyś był oznaczony szlak). Rozpoczyna się długie
zejście po ścieżce między osadami i pastwiskami (trzeba zwrócić uwagę na oznakowanie) stromo w dół, aż do Markina
(km 21,5).

Aparain
Do Olatz: 5.4 km | Do Santiago de Compostela: 750.8 km

Olatz
Mieszk.: 30 | Do Armoate: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 745.4 km

W tej wsi, możemy podziwiać kaplicę San Isidro Labrador. Zbudowana w końcu XVIII wieku, pierwotnie była
poświęcony San Francisco Javier, lecz wskutek ciągłej złej pogody podczas uroczystości tego patrona 3
grudnia, zmienili patrona na obecnego patrona.
2012-08-19 11:18:51 - Agnieszka: Polecam posiłek w barze, przepyszna zupa rybna i ryba z grila
(bonita)
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Armoate
Do Marquina-Xemein: 13 km | Do Santiago de Compostela: 743.5 km

Marquina-Xemein
Mieszk.: 4900 | Do Iruzubieta: 3 km | Do Santiago de Compostela: 730.5 km

W 2007 roku zainaugurowało albergue, które odciąża zakonników w Cenarruza. Od 15 czerwca, z tyłu
klasztoru los Padres Carmelitas, obok Ratusza i kościoła Carmen. Godzinny: Otwarte od 15-16; Miejsc: 28
Nic tylko wejść do Markina gdzie zobaczymy kościół gotycki XVI wieku Santa María Xemein. Jest jednym z
obiektów religijnych ważnych dla mieszkańców Kraj Basków. Tutaj, przychodząc szlakiem Camino i
skręcając w prawo, kontynuujemy równoległe do rzeki by dojść do ciekawej sześciokątnej kaplicy San
Miguel Arretxinaga, z XVIII wieku, której wnętrze zaskakuje gościa swoimi trzema ogromnymi naturalnymi
skałami, które zajmują prawie cały obręb, pod którymi jest ołtarz.
Kaplica San Miguel Arretxinaga jest otoczona sklepami i warsztatami, które powodują jeszcze większy
kontrast z urokiem, który rodzi po wejściu do niej i gdy zobaczymy ołtarz. Trzy duże głazy, które trzymają
się z sobą tworzą kapliczkę, która przedstawia kult do San Miguel i na której postawiono kaplicę, prawie trzy
wieki temu.Więcej na http://www.learjai.com
2013-06-24 11:13:40 - Piotr Rzeszów: 15 maja donativo, bardzo dobre warunki, przynajmniej jak dla
nas... po 2 nocach bez łóżka, mocnym deszczu i brodzeniu po kostki w błocie. Polecam zaglądnąć do kaplicy
San Miguel, przy wejściu do miasta, na trasie.
2012-09-13 16:31:49 - Maciej: 5 euro miejsc 30 otwarte od 16 - sporo ludzi czeka na nocleg już od
13.Brak wirówki - tylko mikrofala
2011-09-27 20:43:51 - Haga: Według moich informacji:miejsc 30. Faktycznie donativo. Warunki sanitarne
dobre, sypialnie ciasne.Trafiliśmy akurat na dość nieprzyjemną hospitalerę. Nie wystarczyło nam miejsc i
nie pozwoliła spać w sali na karimatach 2 osobom. Za to od razu skłoniła do wyboru albergue prywatnego
za 12 euro, gdzie niestety warunki były gorsze niż w municipiale.
2010-12-11 20:27:36 - Artur Kraków: Albergue czynne do końca września.
2010-10-11 19:22:05 - Ania: Miły hospitalero częstuje cukierkami ;) Brak pralki, ale można odwirować
mokre rzeczy. Namiastka kuchni - tylko parę talerzy i sztućców. Donativo.
2010-06-22 23:31:31 - Raskolnikow: Otwarte od 16 maja, a nie od 15 czerwca.
2008-08-11 16:13:59 - Od Macieja: Marquina (Markina) - albergue -donativo, otwierane o 15-tej ale
hospitalero otworzył o 2 godz. wcześniej widząc koczującego pielgrzyma na trawniku naprzeciwko! Koce,
brak w kuchni, łóżka piętrowe, zadbane i czyste. Polecam! Menu w barze PATIS 9euro.
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Etap 5
Marquina-Xemein - Gernika-lumo (24.8 km)

Stąd, idziemy prosto szosą BI-633 do odgałęzienia camino w prawo, które zaprowadzi nas do Iruzubierta. Z tej
miejscowości pójdziemy, także ścieżką, pomimo że jest szosa z drugiej strony rzeki, do Bolívar. W końcu, wyjdziemy z
tej miejscowości traktem średniowiecznym, który opuści nas przy klasztorze Cenarruza.
Z klasztoru, za strefą ogrodową, pojawia się droga, która wprowadzi nas do lasu. Przez las idziemy pod górę do
szczytu Gontzegarai i dochodzimy do szosy, która prowadzi do Gerikaitz. Odtąd, zawsze dróżką lub ścieżką,
posuwamy się do Munitibar (km 6) (kolarze mogą pojechać od Cenarruza i Gernika BI-2224). Po wyjścia z Munitibar
wybieramy ścieżkę w lewo w kierunku Aldaka, która prowadzi do kaplicy Santiago. Zejście pozostawia szosę i
prowadzi szlakiem, na którym może być trudne przejście przez strumień. Zbliżymy się do szosy BI-2224, którą
idziemy dalej, a następnie szlakiem w kierunku Arratzu (km 13,5). Stąd wejdziemy na stromą ścieżkę, która omija
Marmiz i drogą BI-3224 (możemy kontynuować aż do Gernika).

Iruzubieta
Do Bolibar: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 727.5 km

Bolibar
Do Cenarruza/Ziortza: 2 km | Do Santiago de Compostela: 726.3 km

Zarząd miejski niezależny od Markina od 2004. Osada Errementarikua, związana z przodkami Bolivara, jest
Muzeum Simón Bolívar. We współpracy z Wenezuelą, w połowie minionego wieku zbudowano szkołę.
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Popiersie Bolivara przed szkołą.
Muzeum Simón Bolívar. Tel: 946 164 114. Wejście bezpłatne.
2012-08-19 11:13:53 - agnieszka : Polecam muzeum S.Bolivara

Cenarruza/Ziortza
Do Gerikaitz-Munitibar: 0.3 km | Do Santiago de Compostela: 724.3 km

1. Albergue Ziortza Beitia: 25 miejsc, cena: 15€, tel. (+34) 946 165 259 / Ińaki: (+34) 651 707
556, albergue typu turystycznego wiejskiego, 200m przed klasztorem. możliwość zakupienia kolacji i
śniadania, bar, restauracja; 2. Acogida en el Monasterio de Zenarruza: 8 miejsc (+2 materace),
donativo, całoroczne, tel. 946-16-41-79; Zakonnicy Kolegiaty przyjmują w miarę swoich możliwości
pielgrzymów. Klasztor jest oddalony od barów, sklepów czy restauracji. Udzielanie gościny nie daje
możliwości korzystania z kuchni, aczkolwiek zakonnicy, jako cystersi, starają się zaoferować posiłek dla
goszczonych pielgrzymów. Jest to ten sam typ przyjęcia, jaki realizowały szpitale dla pielgrzymów w
Średniowieczu. Musimy pamiętać, że przyjęcie jest wyłącznie dla pielgrzymów i że zakonnicy nie
nastarczają w obliczu wzrostu liczby pielgrzymów. Wspaniała atmosfera w klasztornym refugio.
Przesympatyczny Don Gregorio opiekujący się pielgrzymami. Polecam kupić do kolacji zakonne wino,
kosztuje ledwie 2 euro, a jedno z lepszych na drodze :) (Raskolnikow, 2010-06-22) Wychodząc rano z
Markiny byliśmy na 8.00 w klasztorze. Zdążyliśmy na mszę św połączoną z jutrznią.Piękne przeżycie modlitwa z cystersami w starym klasztorze! Braciszek na prośbę pielgrzymów przybija po mszy pieczątki.
(Haga, 2011-09-27) Alberge w klasztorze było super!!! donativo! Ojciec Gregory( mega ciepły człowiek) o
godzinie 20.30 serwowal zupe- za darmo i bardzo dobra:) Rano śniadanko ( kawka, mleko i bułki). Jak pada
deszcz udostępnia kotłownie do suszenia prania :) (Agnieszka, 2012-10-01) Bardzo polecam nocleg u oo.
cystersów: dość ascetycznie, ale z atmosferą, w sypialni jest jakieś 8 miejsc, jest dmuchawa elektryczna na
wypadek zimna, można też dzięki niej podsuszyć ubranie; ojcowie wieczorem częstują kolacja (ja akurat
załapałem się na pyszną zupę cebulową) i śniadaniem. opłata donativo. można wziąć udział w wieczornej
mszy i w komplecie po 21. Ważne: tam jest tylko klasztor, nie ma żadnych domów, sklepów, barów, więc
warto coś kupić wcześniej, np. w miejscowości Bolivar. (maciek, 2013-05-30) Osiem łóżek w małym,
przytulnym pokoiku, jest mikrofalówka, naczynia, palniki, gniazdka na ładowarki, koce. Jest też wspólna
kolacja, ja trafiłem na gęstą zupę z soczewicą (chyba :D). Dało się tym najeść, ale najważniejsza była
atmosfera panująca przy stole :) (Dominik, 2013-09-19) Kolacja we wrześniu-zupa z soczewicy i makaron z
kawałkami mięsa plus owoce. Śniadanie-kawa, kakao, dżem, mleko. Świetny prysznic i toalety. Palników nie
zauważyliśmy. Warto wsłuchac się w totalną ciszę panującą w kościele. I oczywiście wspaniała
atmosfera! (Gośka i Michał, 2013-10-15)
Świątynia gotycka z początków XVI w., chociaż są też pozostałości, które pochodzą z XI w. Kościół
zmieniono w Kolegiatę w XV w. W środku wyróżnia sie kaplica de las Angustias, w której przedstawiony
spotkanie opata z pielgrzymem do Santiago. Świątynię uzupełnia renesansowy krużganek. Konstrukcja w
tym pięknym miejscu wynika, według legendy, z wskazania orła, stąd wzięła się czaszka w kaplicy Santa
Lucía de Garai w Gerrikaitz z końca pierwszego tysiąclecia, którą upuścił na tym wzgórzu. W 1994 Kolegiata
zmieniła się w klasztor zakonu cystersów.

Gerikaitz-Munitibar
Do Zarra: 5.2 km | Do Santiago de Compostela: 724 km

Zarra
Do Elexalde-Arratzu: 2 km | Do Santiago de Compostela: 718.8 km

Elexalde-Arratzu
Do Gernika-lumo: 11.1 km | Do Santiago de Compostela: 716.8 km
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Gernika-lumo
Mieszk.: 15900 | Do Gerekiz: 2.9 km | Do Santiago de Compostela: 705.7 km

1. Albergue turystyczne Gernika - zaleca się zadzwonić wcześniej. Adres: Kortezubi bidea, 9; Cena: 13€,
śniadanie 3€; kolacja 10€; 48 miejsc; Telefon: (+34) 685 752 286, http://www.alberguegernika.com; 2.
Albergue Municipal Idatze Etxea; Elexalde, 7; Mendata; 36 miejsc; 7€; 9-13.00; 15,30-19.30; 6km przed
Gernika!
Miasteczko wielki symbol bombardowania, które je zniszczyło w 1937 i które przypomniał Picasso na swoim
sławnym obrazie. Miejscowość bardzo ważna dla Basków. Wyróżnia się Casa de Juntas i drzewo Gernika,
pod którym zbierała się starszyzna wyższych warstw Kraju Basków Vizcaya. Jest obiektem neoklasycznym z
XIX wieku, sąsiaduje z nim średniowieczny kościół Santa María de la Antigua. Obecnie Casa de Juntas jest
siedzibą Parlamentu Vizcaya. Obok niego, zobaczymy Drzewo Gernika, przy, którym składa przysięgę
wybrany na Deputowanego Generalnego Vizcaya i Lehendakari (prezydenta Kraju Basków). Także w górnej
części miasteczka, jest strefa, która uratowała się z bombardowania, możemy odwiedzić kościół Santa
María, wzniesiony w wieku XIV i XVIII.
Jeśli nam czas pozwoli, możemy pójść na spacer po park narodów Europy, z rzeźbami Chillida i Henry
Moore. Jest otwarty od 10 do 19 h, a latem do 21 h.
Casa de Juntas C/ Allende Salazar (w części górnej miasta) Tel: 946 251 138. Godzinny: z 10 do 14 h i z 16
do 18 h codziennie. Latem wydłuża się otwarcie o godzinę dłużej przed popołudniem.
Muzeum Pokoju: Foru Plaza, 1 (Przed Ratuszem). Tel: 946 270 213. Godzinny: od wtorku do soboty 10 do 14
h i z 16 do 19 h (latem cały dzień). Niedziele 10 do 14 h. Zamknięte w poniedziałki.Więcej na
http://www.gernika-lumo.net
2012-09-13 16:38:26 - Maciej: Nocowałem w Errigoiti(300 letnia plebania) 16 euro, kiedyś przez tę
miejscowość przechodził szlak camino, warunki wyborne 2 osobowe pokoje z łazienką, kuchnia z pełnym
wyposażeniem, niesamowita atmsfera. Aby dojść do tej miejscowości trzeba troszkę zejść ze szkalu camino.
Przemiła hospitalera obwiozła nas wieczorem i pokazała jak dojść do szlaku, dzięki czemu nie nadkładaliśmy
drogi. W miejscowości latem jest czynny bar - jednak prócz hamburgerów i sałatek nic więcej nie ma.
2011-09-27 21:37:17 - Haga: : Ze względu na ceny schronisk i rozłożenie sobie trasy nocowaliśmy za
pozwoleniem gospodarzy pod chmurką na ich podjeździe. Było pięknie:) Dla pragnących nieco luksusu:
niedaleko trasy camino (za Gerniką,jakieś 1-2 km od trasy) , wystarczy trochę zboczyć pewna bardzo
sympatyczna pani oferuje pokoje w starym, zabytkowym domu- dawnej plebani. Cena dla pielgrzymów
pokoju w pełnym komforcie, wspaniałym klimacie, ze śniadaniem: chyba 20 euro- byłam tylko oglądać:).
Adres: Elizetxe, Eleizalde, 48309 Errigoiti- Bizkaia, tel.946256194.
2011-06-23 13:09:22 - Krzysztof: Na miejskim stadionie \"Polideportivo\", od 15 lipca do 30 sierpnia
otwarte schronisko, miejsc 30 plus materace.
2010-12-11 20:56:41 - Artur Kraków: Cena noclegu w albergue w Gernika zaporowa: 20 euro! 6 km
przed Guerniką piękne, nowoczesne albergue w Mendata, 7 euro, duże czyste łazienki, mało ludzi (bo
trzeba troszkę zboczyć z Camino), możliwość posiłku w barze w tym samym budynku. Sklepu w Mendata
nie widziałem, w produkty spożywcze trzeba zaopatrzeć się w sklepiku w Munitibar 5 km wcześniej.
Albergue czynne 1.04-31.10
2010-12-05 15:08:13 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Nocleg na stadionie za free, prysznic,
prąd w łazienkach, faktycznie masa komarów! Od godz 20 do 8 rano. Teren otwarty, informacje dostaliśmy
w albergue młodzieżowym.
2010-10-20 16:32:38 - Aga: Ja nocowałam w miejscowości Errigoiti, jakieś 5 km na zachód od Gerniki.
Agroturystyka u przemiłej pani, 16E zaraz przy kościele. I stad trasa do Bilbao jest krótsza
2010-10-11 19:34:31 - Ania: Albergue Municipal Idatze Etxea 6 km przed Gerniką - na skrzyżowaniu
wcześniej żółte strzałki wskazują drogę w prawo do Zarry, a drewniany szyld z napisem \"Albergue\" każe
iść prosto. Należy iść tak, jak wskazuje szyld, czyli prosto. Po niedługim czasie kolejny szyld każe zejść z
ulicy w lewo i piąć się żółtym szlakiem w górę przez chaszcze jakiejś 300 m. Aż trudno uwierzyć, że to droga
do schroniska. Po dotarciu na górę wyłania się mała miejscowość. Idziemy w prawo do informacji
turystycznej - tam pobierają opłatę 7 euro i prowadzą do schroniska, które jest w tym samym budynku.
Informacja turystyczna czynna w sezonie po południu od 16.00 (albo 16.30 - nie pamiętam) do 19.30. W
drugiej połowie września byliśmy w tym schronisku kompletnie sami (3 osoby) i specjalnie dla nas je
otworzono. We wsi nie ma żadnych sklepów, tylko 3 bary. W schronisku jest automat z kawą. Niby jest też
kuchnia, ale była zamknięta na klucz i mimo naszej prośby nie otworzono jej. Pralki brak.
2010-09-04 22:50:46 - Marek: Polecam popytac o nocleg na stadionie (za torami) Milo w tym roku
wspominamy to miejsce świetne miejscowki na sztucznej murawie Duzo komarow!
2010-09-02 14:29:14 - Ziemek Socha: Albergue 20e. Polecam fronton (miejsce do gry w baskijską
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odmianę skłocza) na polideportivo - bezpłatne. Informacje w oficina de tourismo
2010-07-04 21:53:14 - michal: lipiec 2009 schronisko czynne. na dole tv mozna bylo obejrzec koncowke
TdF :) pokoje z lozkami pietrowymi. najblizszy sklep od alberge ok 400m
2010-02-28 18:43:49 - Krzysztof: Abre nuevamente el albergue de Gernika. Zamknięte w 2008 r.,
ponownie otwarte we wrześniu 2009r.
2009-08-02 17:55:28 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Gernika - aktualne dane, lipiec 2009:
schronisko młodzieżowe pracuje bez zarzutu, jest sala jadalna z kuchnią mikrofalową itp.
2008-08-12 13:32:04 - Od Łukasza: Gernika. Faktycznie jest tam strasznie drogo. Jeśli ktoś gustuje w
"albergue alternativo" jak my to zwaliśmy to mogę polecić dobrą miejscówkę "pod chmurką" :) Wychodząc z
miasta szlakiem trzeba się wtaszczyć na pierwszą górkę i po lewej stronie zobaczycie sami- coś jakby wieża
ciśnień. Aż się prosi o spanie ;) Jest dach nad głową więc czego chcieć więcej ;)
2008-08-11 16:14:25 - Od Macieja: Gernika -schronisko młodzieżowe - zamknięte w lipcu! Miejsce w
hostalu 37,5euro!!!
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Etap 6
Gernika-lumo - Santa Maria de Lezama (19.4 km)

Znowu, mamy różne opcje by zrealizować etap. Szosą (głównie kolarze,) trzeba iść BI-615 w kierunku Bilbao do 2,5
km, która prowadzi pod górę do szczytu Morga. To droga oficjalna do 2004. Pieszo, musimy wyjść z Gernika do kaplicy
Santa Luzia Zallo. Potem zaczyna się strome podejście po ścieżce PR-173. Ta droga jest wyasfaltowana (km 5), która
łączy się z inną opcją na górze Morga (km 7,5). Tu, zostawiamy szosę i wejdziemy na szlak stromo pod górę w lewo.
Szlakiem między lasami przybędziemy do szosy, która zostawimy za silnym spadkiem, na skrzyżowaniu w Fika (km
13,5). Kontynuujemy w lewo drogą, która dochodzi do Goikoletxea (km 17) i aż do Larrabetzu (km 18,5). Stąd szosą
do Lezama (km 21), nie ma możliwości się zgubić.

Gerekiz
Do Goikolexalde: 8.8 km | Do Santiago de Compostela: 702.8 km

Goikolexalde
Do Larrabechu: 5.3 km | Do Santiago de Compostela: 694 km

2012-09-13 16:41:24 - Maciej: o ile dobrze pmiętam jest tutaj prywatne albergue 15 euro. właściciel
wyprowadza psy na noc i przychodzi je zamknąć o 7 dlatego nie można wcześniej wyjść

Larrabechu
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Do Santa Maria de Lezama: 2.4 km | Do Santiago de Compostela: 688.7 km

Santa Maria de Lezama
Mieszk.: 2400 | Do Zamudio: 3.3 km | Do Santiago de Compostela: 686.3 km

Schronienie w barakach podczas lata, począwszy od 21 czerwca w roku 2007. 16 miejsc; Otwarte:16-21;
Odpowiedzialny: Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Vizcaya; Cena: dowolna
2012-10-01 20:02:14 - Agnieszka: Na początku września o godzinie 17.00 było jeszcze dużo wolnych
miejcs. Cena donativo. mikrofala, po 2 prysznice dla mężczyzn i kobiet, pralka.
2010-12-05 15:10:33 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): otwarte 15-22, o 15 już była kolejka,
miejsc 18 + podłoga. Można kupić muszle, crednciale itp
2010-10-11 19:42:36 - Ania: Mikrofala, pralka i suszarka w cenie, wszystko za donativo. Pralkę i suszarkę
obsługuje jednak tylko hospitalera osobiście i ostatnie suszenie jest możliwe o 20.30. Pranie i suszenie robi
oczywiście na najkrótszych programach i z małą ilością środka piorącego, więc nasze rzeczy niewiele różniły
się od stanu codziennego po praniu ręcznym, ale wiadomo lepsze to niż nic.
2009-08-02 17:58:32 - Marcin (mojecamino.blogspot.com): Lezama - aktualne dane, lipec 2009:
schronisko nowo wybudowane specjalnie dla pielgrzymów! Pełny komfort, pralka i suszarka bez
dodatkowych opłat. Miejsc ok. 20.
2008-08-11 16:15:34 - Od Macieja: Lezama - albergue -donativo, w kontenerze, 10 łóżek +3 materace,
koce, brak kuchni.
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Etap 7
Santa Maria de Lezama - Bilbao (10.3 km)

Względnie krótki etap jeśli zatrzymamy się w Bilbao, ale musimy przejść stromiznę góry Monte Avril. Od Lezama idzie
się najpierw do Zamudio (km 2), za kościołem San Martin i wieżą Torre Malpica idziemy w lewo i droga robi się
bardziej stroma. Wolno, będziemy wspinać się aż do dotarcia do szczytu góry Monte Avril (km 6,5). Stąd,
rozpoczynamy schodzenie, mijając Txakoli (km 9) Monte Avril i następnie stromym zejściem na szosę i schody do
bazyliki Nuestra Señora (Matki Boskiej) z Begoña (km 13,5). Stąd do centrum Bilbao pozostaje już niewiele: wystarczy
iść Calzadas de Mallona i zejść po schodach, by otworzył się przed nami plac Unamuno i starówka bilbaíno.

Zamudio
Mieszk.: 3200 | Do Bilbao: 7 km | Do Santiago de Compostela: 683 km

Wyróżnia się wieża Zamudio, także znaną jak Torre de Malpica, obok kościoła San Martín. Wieża, na planie
prawie kwadratu, jest gmachem obronnym epoki późnego średniowiecza (wiek XV -XVI).

Bilbao
Mieszk.: 355000 | Do Puente del Diablo: 3 km | Do Santiago de Compostela: 676 km

1. Albergue municipal: 30 miejsc, donativo, C. Kobeta 60, otwarte o 15, 1.06- 31.08, brak kuchni, przy
szkole, przy podwójnym wiadukcie nad ulicą Autonomia, przestonna sala, mikrofalówka, wirówka, prysznice
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zbiorowe, do centrum dojazd autobusem 58, piękne widoki na Bilbao; 2. Albergue juvenil de Bilbao: 142
miejsca, 16,75€ (ze śniadaniem), Ctra. Basurto Kastrexana 70, tel. 944-27-00-54, www.albergue.bilbao.net,
zalecana wcześniejsza rezerwacja, całoroczne, pralnia, internet, brak kuchni,
odpowiedzialne Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Bizkaia; 3. Albergue Bilbao Akelarre Hostel: 38
miejsc, cena: 17,50€, C. Morgan 4-6, tel. 944-05-77-13, www.bilbaoakelarrehostel.com, całoroczne,
śniadanie i kawa do woli w cenie; 4. El Albergue Egeria Aterpetxea - otwarte od 23 lipca 2007. Znajduje
się przy wejściu do Bilbao po trasie camino, w dzielnicy Arabella do 600 metrów od camino. Adres: Leży w
dzielnicy Txurdinaga. Camino przechodzi przez Arabella i stamtąd trzeba zboczyć 600m do albergue.
Znajduje się w instytucie Txurdinaga Artabe, z wejściem niezależnym od ulicy Lozoño. Godzinny: Otwarte
latem jest: od 10 do 11 rano i od 15 do 22 po południu. We wrześniu od 11 do 13 i od 16 do 22. Począwszy
od października i do marca, pielgrzymi muszą zgłosić swoje przybycia wcześniej. Cena: 10€ + 2€ śniadanie;
Miejsc: 12 i materace; Telefon: (+34) 606 730 045(+34) / 944 125 712; http://www.albergueegeria.com;
Instituto Txurdinaga Artabe c/ Doctor Ornilla s/n 48004 Bilbao
Bazylika Begoña jest świątynią z XVI wieku, w stylu późny gotyk, w której znajduje się obraz romański
patrona Vizcaya.
Słup milowy jacobeo Camino del Norte. Założone w 1300, już w liście fundacyjnym określa się kościół
Santiago jak świątynię nowego miasta. Stolica Vizcaya, miejscowość wyróżnia się w historii z powodu
handlu za pośrednictwem swego portu morskiego, a w ostatnich stuleciach, przez rozwój przemysłu. Dziś,
zamierza odwrócić to poprzez duże inwestycje, które mają przeobrazić je w miasto turystyczne, zmieniając
przemysłowe ujście rzeki Bilbao na strefę próżniactwa i kultury.
Camino wchodzi do Bilbao napotykając bazylikę Begoña. W centrum miejskim wyróżnia się katedra gotycką
Santiago z XIV wieku i Kościół San Antón, stylowy gotycki, z renesansową fasadą i barokową wieżą,
usytuowaną przy trasie camino i most tego samego imienia. Oba gmachy wyznaczają Siedem Ulic i nosi to
nazwę Starego Bilbao. Zwiedzić można nowoczesne muzeum Sztuk Pięknych Guggenheim Avda Abando
Ibarra, 2. Tel: 944 359 080.
Więcej na www.bilbao.net
W Bilbao mogę polecić zgłodniałym pielgrzymom restaurację sieci FrescCo przy ul. Ledesma 12. Bufet
samo-obsługowy typu "all-you-can-eat" za 9 euro. Dodatkową zaletą są godziny otwarcia: od 12:30 do
północy, bez typowej dla Hiszpanii przerwy na sjestę. (Marcin, 2009-08-02)
2013-06-07 15:37:41 - maciek: Polecam hostel w Bilbao (bo tamtejsze albergue jest na wyjściu z miasta,
w złym, nieciekawym miejscu, poza tym i tak jest czynne podobno tylko w lipc i sierpniu; schroniska
młodzieżowego nie sprawdzałem): polecam hostel Ganbara, bo jest w samym centrum starego miasta, przy
samym Camino, kosztuje 14e, pokoje 6-osobowe, czyściutkie, hostel z kuchnią, w cenie jest śniadanie.
dzień wczesniej spalem z konieczności w innym hostelu w Bilbao (hostel Moon), też bardzo czysty i
przyjemny, ale droższy, bo 20e i bez kuchni, tylko z miejscem do jedzenia, a na dodatek jedzie się tam
metrem, bo nie jest w centrum przy Camino Ten hostel Ganbara tym bardziej jest wart polecnia, bo
wchodząc do Bilbao szybko do niego możemy trafić - jest w ścisłym centrum starego miasta, przy trasie
Camino i to ważne, bo Bilbao jest b. duzym miastem i szukając noclegu możemy się mocno nachodzić i
kluczyć odchodząc od trasy - jest nowoczesny, czysty (świeża biała pościel, czyste duże łazienki), z
przyjemną atmosferą, zaopatrzoną kuchnią (są w niej nawet włoskie kafeterki i wieloma produktami moża
się częstować), specjalnym pokojem do odpoczynku zaopatrzonym w ksiązki i czasopisma, z sofami i
fotelami, dla zainteresowanych jest duży telewizor, śniadanie w cenie no i własnie ta niewygórowana cena
za tak świetne warunki zachęca. Co ważne, to jest hostel, więc można rezerwować wcześniej (mnie się
zdarzyło, że przyszedłem w ciemno i pierwszego dnia z uwagi na odbywający się wtedy w sobotę ważny
mecz piłkarski, wszystkie miejsca by juz zajęte. Pracownik powiedział mi, że są jednym z dwóch tylko
hosteli w Bilbao posiadających kuchnę. Hostel położony 12-15 minut piechotą od Muzeum Guggenheima.
2012-09-13 16:44:29 - Maciej: Albergue na końcu Bilbao jakieś 5-6km odcinek dość męczący przez całe
miasto, nadal donativo. Lidl jakieś 2km od albergue - jedyny większy i tańszy sklep w okolicy
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Etap 8
Bilbao - Portugalete (18.3 km)

Są różne warianty by przejść Bilbao i jego metropolię. Można iść, tą która ci się podoba, lub oznakowaną oficjalnie
jako camino. Od Katedry kontynuujemy ulicą Tendería dochodzimy do kościoła San Antón i przechodzimy ujście rzeki
po moście o tej samej nazwie. Dalej idziemy ulicami Bilbao la Vieja, San Francisco, Plaza Zabalburu i dużą arterią
Bilbao - ulicą Autonomia. Na końcu tej długiej ulicy mamy dwie opcje, kontynuować po schodach, by wejść do
dzielnicy Altamira a potem zejść drogą do mostu Diabła, lub kontynuować szosą by pójść wzdłuż obrzeża tej dzielnicy
i potem wejść na szosę Bilbao - Castrejana przez most Diabła (opcja dla kolarzy). Od tego miejsca, rozpoczynamy
podejście, szlakiem na pewnym odcinku pokrywającym się z średniowiecznym traktem pétrea do Kaplicy Santa
Águeda (km 9). Stąd szosą, idziemy do Baracaldo, a tu wychodzimy obok kościoła San Vicente i cmentarza, by wejść
na ogromnym teren z nowo zbudowanym Bilbao Exhibition Centre pośrodku (km 14,8). Dalej idziemy do Sestao (km
19), przechodząc rzekę Galindo, a w końcu, przybywamy do Portugalete, gdzie zobaczymy ujście rzeki z wiszącym
mostem. Przechodząc szosę zbliżamy się do Katedry Santa María (km 20,5).

Puente del Diablo
Do Barakaldo: 7.7 km | Do Santiago de Compostela: 673 km

Barakaldo
Mieszk.: 96000 | Do Sestao: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 665.3 km
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Przed dojściem do miejscowości, możemy odwiedzić, jeśli będzie akurat otwarta, kaplicę Santa Águeda,
umiejscowioną trochę za mostem Diablo (Diabła). Kaplica posiada płaskorzeźbę i witraż zadedykowany
Santiago.

Sestao
Mieszk.: 30000 | Do Portugalete: 1.8 km | Do Santiago de Compostela: 659.5 km

Portugalete
Mieszk.: 16000 | Do Playa de la Arena: 12.8 km | Do Santiago de Compostela: 657.7 km

1. Albergue Pension La Guia - otwarte lipiec-sierpień, nowe 20€ jedynka; 28€ dwójka; 2. Albergue
municypalne adres: Casilla Iturrizar, 8; donativo, 22 miejsca na 2 salach; otwarte 15-22.
Miasto założone w XIV wieku, wyróżnia się średniowieczna starówka, jest to kompleks historycznoartystyczny. Wskazanym jest zobaczyć kościół Santa María, stylowy gotycko-renesansowy, postawiony na
brzegu przy ujściu rzeki. Stąd możemy obejrzeć wytwór emblemática całego ujścia rzeki Nervión: most
Transbordador albo Puente Bizkaia, zrealizowany z żelaza w 1893, by połączyć Baracaldo i Gecho w sposób
bardzo pomysłowy i bez przerywania handlu morskiego.http://www.portugalete.org
2013-06-24 11:20:12 - Piotr Rzeszów: Albergue muncypacyjne w maju (chyba jeszcze) zamknięte... nikt
nic nie wie, nawet na policji... hostel z niższymi cenami dla peregrinos zapełniony. Pozostał nocleg przy
wyjściu z garaży tuż przy stacji metra (chyba)
2011-09-27 21:55:35 - Haga: Z Bilbao do Portugalete są dwie drogi- jedna camino, druga wzdłuż rzeki- ok
14 km do charakterystycznego mostu. Tę drogę proponował nam hospitalero w szkole w Bilbao.
2010-10-11 19:55:36 - Ania: Albergue municypalne otwarte tylko latem. W drugiej połowie wrześnie
zamknięte na trzy spusty i zero jakiejkolwiek informacji...
2008-08-12 13:38:15 - Od Łukasza: Portugalete (ok 15km za Bilbao). Donativo. Mikrofalówka, trochę
talerzy.
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Etap 9
Portugalete - Castro Urdiales (38.4 km)

Jeśli nocowałeś w refugio w Muskiz/Pobeña, łatwo będzie dojść do Castro oficjalną trasą Camino. Będziemy iść wzdłuż
dawnej kolei górniczej do Ontón (km 7,5). Tu, zamiast pójść szosą, obierzemy kierunek Baltezana (km 8,5), drogą CA523. Z tej miejscowości wyjdziemy na camino (kolarze muszą kontynuować szosą) i po forsownym ale krótkim
podejściu dojdziemy znów do szosy, by zejść do Otañes (km 14,5). Stą, dalej trasą dawnego toru kolejowego, który
bez problemu zaprowadzi do Santullán (km 15,5). Drugorzędnymi ścieżkami kierujemy się do Sámano (km 20) i od
kościoła San Nicolás, idziemy dalej szosą do Castro Urdiales (km 23,5) zostają jeszcze prawie dwa kilometry by dojść
do centrum tej miejscowości.

Playa de la Arena
Do Muskiz / Pobena: 1 km | Do Santiago de Compostela: 644.9 km

Muskiz / Pobena
Mieszk.: 7000 | Do Covaron: 3 km | Do Santiago de Compostela: 643.9 km

Albergue pielgrzymów Muskiz (Pobe&ntilde;a) -municypalne - śliczny jednopiętrowy gmach, który znajduje
się przy wejścia do miejscowości. Pielgrzymi, którzy idą plażą, muszą przejść park kaplicy Nuestra
Se&ntilde;ora del Perpetuo Socorro w kierunku do centrum miejscowości. Dysponuje lodówką, kuchenką
mikrofalową, prysznicami i toaletami. W 2007, otwarte od 2 maja do końca lata. Adres: W dawnej szkole,
tuż przy parkingu. Godziny: od 14-21. Odpowiedzialny: Stowarzyszenie Przyjaciół Camino Bizkaia. Cena:
dowolna/3€. Miejsc: 24. Bar Gurutz Etxea oferuje menu za 8€
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2013-06-24 11:27:35 - Piotr Rzeszów: 18 maja albergue donativo. Bardzo miły hospitalier, który włada 3
językami, a wieczorem pięknie gra na gitarze. Niedaleko od albergue faktycznie jest kościółek, w którym
alternatywnie można nocować, co po śladach tam zastanych na pewno miewa miejsce. My tam tylko
jedliśmy obiad... Trzeba tylko przedostać się przez bramę, a wcześniej zaopatrzyć się w coś do jedzenia.
2013-05-30 19:15:15 - maja: nocleg pod dachem kościoła w Pobena w awaryjnej sytuacji jest bardzo
przyjemny (nikt nie chrapie i świeże powietrze). w 2013 r. albergue miało być czynne dopiero od 1 maja.
2012-09-16 16:32:38 - Anka K.: wrzesie 2012. B. sympatyczni hospitalierzy, donativo, do tego
przewodniko po del Norte (angielski, francuski, hiszpanski) tez donativo. Niestety w tych przewodnikach nie
ma informacji o albergach, przydatne sa mapki. Nie wiem czy codziennie ale przyjezdza sklep na kolkach z
owocami i jarzynami.
2012-09-13 17:41:03 - jolka: Albergue prowadzone jest przez wolontariuszy - my trafiliśmy na świetną
opiekę i bardzo miło wspominam to schronisko. Jak zabrakło miejsc to rozbili duży namiot za budynkiem.
Cena donativo (przynajmniej w sierpniu)
2012-09-13 16:46:49 - Maciej: Hospitalero straszny, most do plaży jest w remoncie dlatego trzeba obejść
trochę drogi by dojść tutaj. Cena 5 euro
2012-07-31 21:14:08 - magda: Fajne schronisko, jeden prysznic nie jest przeciez problemem. Za
albergue jest bar z menu del dia w normalnych cenach.
2011-09-27 22:00:39 - Haga: Schronisko ładnie położone blisko plaży (dość brudna podczas przypływu).
Dla posiadających namioty- miejsce na rozbicie pod kościołem. Poczęstunek- śniadanie. Mikrofalówka.
Niestety tylko 1 prysznic.
2010-10-11 20:16:23 - Ania: Nocleg ze śniadaniem za donativo. Hospitalero ma przewodnik po
hiszpańsku i wszystkim chętnym pokazuje mapki, opowiada szczegóły dalszej drogi itp.
2010-09-02 14:31:58 - Ziemek Socha: Nocleg dostępny pod dachem kościoła po wyczerpaniu miejsc.
Pani hospitaliera robi gratisowe pranie dla wszystkich, którzy zgłaszają taką potrzebę.
2009-08-07 15:21:30 - edka : Tylko 22 miejsca do spania, ale kto sie nie zalapal mogl spac w Kosciele
obok.hospitaleros bardzo mili, przygotowali sniadanie dla wszystkich piegrzymow. bar rzeczywiscie oferuje
swietne menu za 10 euro kolacja, deser i wino, polecam
2008-08-11 16:17:54 - Od Macieja: Muskiz (Pobena ) - albergue -donativo, brak kocy, kuchnia, mili
hospitaleros witają szklanką soku, dobre warunki, zadbane, blisko plaży. Polecam! Menu w barze 10euro.

Covaron
Do Onton: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 640.9 km

Onton
Mieszk.: 500 | Do Baltezana: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 635 km

Chociaż jeszcze zdarzają się przewodniki bez aktualizacji, które mówią inaczej, na rok 2007 nie ma tam nic.
2010-12-13 13:35:56 - Artur Kraków: Po opuszczeniu nadmorskiego bulwaru i przejściu krótkim tunelem
pod autostradą, po około 500 m dochodzimy do pierwszych domów w ONTON. Tutaj musimy zdecydować
czy pójdziemy oryginalną trasą Camino czy też alternatywnie drogą N-634 do Castro, oszczędzając dobrych
kilka km. Droga N-634 do Castro jest raczej pusta, bo od kiedy zbudowano autostradę, znakomita większość
kierowców wybiera przejazd autostradą.

Baltezana
Do Otanes: 5 km | Do Santiago de Compostela: 634.1 km

Otanes
Do Santullan: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 629.1 km
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Santullan
Do Semano: 2.8 km | Do Santiago de Compostela: 626 km

Semano
Do Castro Urdiales: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 623.2 km

Droga alternatywna - Portugalete - Castro Urdiales - 27km
Proponowane są dwie opcje z Portugalete: albo idziemy naprzód jednym ciągiem do Castro
Urdiales, albo zatrzymujemy się na nocleg w Muskiz, a następnego dnia dojść do Castro. Z tego
wynika, że z Muskiz do Castro można pójść szosą, co wyraźnie skraca trasę, niż oficjalna del
Camino de Santiago. Opcja krótsza to 27 km. W tym wariancie, zostawiamy strefę miejską
Portugalete i idziemy ścieżką rowerową do La Arena – Muskiz - Pobeña, gdzie, przejdziemy most
niebieski przy plaży, dochodzimy do parkingu, około którego napotykamy albergue pielgrzymów
(km 11). Tu można zakończyć etap lub kontynuując, wspiąć się po schodach, przez piękną
dawną trasę toru górniczego, kąpiąc się w morzu. Ta droga omija Ontón i aby etap nie wydłużył
się nadmiernie, skracamy porzucając oznakowanie jacobea by pójść szosą do Castro Urdiales. W
tym celu , kontynuujemy dawną szosą krajową, dziś mało używaną, która pnie się łagodnie (km
22) i zejść do miejscowości Mioño (km 24,5). W końcu, dalej tą szosą, wchodzimy do Castro
Urdiales(km 27).
Dzisiaj szlam szosa do Miono i wcale nie bylo tak zle, nie wiem jak wyglada droga przez gory,
ale szosa szlo sie calkiem dobrze poza tym, ze bylo troche stromo na niektorych odcinkach.
(edka, 2009-08-07) W lipcu szłam odcinek alternatywny , skrótem przez Miono.Ta "mało
uczęszczanea" szosa jest drogą ze śmigającymi co chwilę tirami, poboczy nie ma , jest tam
bardzo niebezpiecznie, ale faktycznie skraca drogę. (Krysia, 2008-11-26)

Castro Urdiales
Mieszk.: 29000 | Wys.: 27 m.n.p.m. | Do Allendelagua: 4 km | Do Santiago de Compostela: 619.3 km

1. Albergue municipal de Castro Urdiales: 16 miejsc, cena: 6€, C. Subida a Campijo (obok areny do
walki byków przy wyjściu), tel. 670-04-22-76, całoroczne, otwarte o 15:30, mała kuchnia, klucze na policji
municypalnej, ogródek, blisko plaża, obok sklep, w połowie lipca schronisko przepełnione, jednak miejsca
wystarczyło dla każdego - wokól rozstawiono namioty (Aga, 2010-10-20); 2. Polideportivo (na stadionie):
45 miejsc, C/ Leonardo Rucabado, pielgrzymi muszą pytać w Ratuszu tej miejscowości (942 85 90 00), na
samym stadionie sportowym (942 86 70 90) lub na Policji Miejscowej (942 86 12 94).
Można otrzymać informacje w miejscowym biurze turystycznym.
Jedno z najładniejszych miast turystycznych Cantabrii, i wytchnienie na weekend dla mieszkańców dużego
pobliskiego Bilbao. Jego pochodzenie sięga czasów Rzymu. Dzisiejsze miasto znajduje się na miejscu kolonii
Flavióbriga, założonej przez cesarza Vespasiana. Za głazem, który wznosi się za molo spotykamy kompleks
monumentalny. Wyróżnia się w nim kościół Santa María de la Asunción (w. XIII), gotycki wielkiej
doskonałości, razem z muzeum parafialnym. Naprzeciw kościoła jest miliario rzymskie, napotkane już w
Otañes i datowane na rok 61. Obok kościoła wyróżnia się zamek-latarnia morska, z XIII wieku. Ma formę
pięciokąta z masywnymi podporami narożnymi. Także w kompleksie monumentalnym spotykamy kaplicę
Santa Ana, obok mostu średniowiecznego. Na koniec już w mieście ratusz - gmach z XVI wieku, w którym
dokonywano zmian w kolejnych wiekach. Jest z sillería i wyróżnia się balkon i wieża zegarowa z XIX wieku.
Faktycznie piekne miasto. Nawet jeśli się tu nie nocuje, warto zarezerwować sobie czas na zwiedzenie starej
części, kościoła położonego na wzgórzu! (Haga, 2011-09-27) W Cantabrii, w informacji turyst. warto
poprosić o informację o trasie camino w tym regionie i schroniskach. W tym roku była to bardzo pomocna
ulotka z rozpisaniem na etapy tras, różnych ich wersji adresami albergue municipiale podczas drogi, ich
cenami, liczbą miejsc. Świetnie przygotowane! (Haga, 2011-09-27)
W miejscowośc praktycznie nie ma żadnego oznaczenia, można iść drogą wzdłuż oceanu niedaleko
autostrady do Israles -bardzo spokojna trasa (Maciej, 2012-09-13)
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Etap 10
Castro Urdiales - Laredo (36 km)

Długi etap, z czego większość drogą nadmorską. Trzeba wstać wcześnie by wyjść z Castro Urdiales szosą krajową i na
wysokości areny do walki byków, skręcić w lewo i dalej iść ścieżką, która nas prowadzi do Allendelagua (km 4) i
Cérdigo. W tym miejscu, przechodzimy drogę szybkiego ruchu i szosę krajową i kontynuujemy pięknymi ścieżkami
wzdłuż morza do Islares, skąd pójdziemy kilka kilometrów szosą, a potem, na wysokości wiaduktu, opuszczamy z ulgą
niebezpieczną szosę, na wzniesieniu idziemy w lewo ścieżkami bardziej spokojnymi, które nas prowadzą do Rioseco.
Stąd dalej przez osadę Magdalena (km 17) przechodzimy rzekę Agüera i idziemy wzdłuż jej brzegu kilka godzin. Od tej
miejscowości będziemy musieli wspiąć się stromym podejściem by wejść w dolinie Liendo, którą przejdziemy i
powrócimy znów na szosę krajową (km 25). Stąd, kontynuujemy szosą aż znaki nas doprowadzą w lewo do Tarrueza
do kościoła Santa Cecilia, a następnie wrócić i iść pod górę do szosy. Wkrótce wchodzimy do Laredo, na wysokości
starej jej części. Na skale można zobaczyć ruiny zamku San Antón de la Orden San Juan de Jerusalén.

Allendelagua
Do Islares: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 615.3 km

Islares
Do El Pontaron: 0.8 km | Do Santiago de Compostela: 609.2 km
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2013-05-30 18:59:11 - maciek: W alb. w Islares jest ok, choć dość specyficznie: dużo popsutych
sprzętów, zaniedbanie - co dziwne, bo tamtejszy hospitalero, Kameruńczyk, mieszka w niej. W kuchni jest
maszynka elektryczna z jedną płytą, na której po deszczowym dniu suszyliśmy nawet skarpetki ;-). cena w
kwietniu 2013 5 euro, w miejscowości złożónej głównie z domków letniskowych nie ma sklepu, jest bar przy
stacji paliw. z Islares można iść do Laredo i Santona wzdłuż szosy, na której jest bardzo mały ruch i jest to
bardzo dobra opcja w przypadku, gdy pogoda jest deszczowa, jest dużo błota. ja tak własnie miałem.
2012-08-31 17:21:57 - assol: Mała wioska. W albergue dobre warunki, 5 euro, można było spać na
podłodze.
2012-07-31 21:16:24 - magda: Mile schronisko prowadzone przez Kameruńczyka. Jeśli ktoś lubi dobre
jedzonko to za stacją benzynową jest hotel a w nim restauracja z menu del dia za 14 euro.
2011-09-27 22:27:49 - Haga: Małe, przyjazne albergue, w spokojnej okolicy. Można ugotowaćmikrofalówka, mała kuchenka elektr., można skorzystać z kawy, herbaty. 1 prysznic. Sklep na polu
campingowym w drodze na plażę. 18 miejsc, 2 pokoje, płaciłam 7 euro. W miejscowości internet gratis- w
pobliżu stacji benzynowej.
2011-02-02 20:48:54 - Krzysztof: Albergue otwarte od lipca2010r. Czynne od 14.00. Miejsc 18,
całoroczne.
2010-10-11 20:22:06 - Ania: We wsi brak sklepu, ale w albergue można kupić kilka podstawowych
produktów spożywczych, a nawet wino. Możliwość odwirowania mokrego prania.
2010-09-02 14:35:34 - Ziemek Socha: Nowe albergue za 5e na wejściu do miejscowości, zaraz koło
kościoła. Hospitaliero z Kamerunu. Łóżka 3piętrowe. Dostępna kuchnia. Widok na morze z okna.

El Pontaron
Do La Magdalena (za El Pontaron): 7 km | Do Santiago de Compostela: 608.4 km

Albergue pielgrzymów Pontarrón Guriezo. Klucze od albergue w barze -restauracji “Pontarrón”, (pytać się o
Susanę lub Elenę). Miejsc: 16 w jednej sali; donativo
2013-10-15 00:18:30 - Gośka i Michał: 12-14 miejsc w jednej sali. Mikrofalówka i ekspres. Dużo miejsca
do suszenia rzeczy. Bar El Pontaron otwarty od 10! W kolejnej miejscowości w restauracji pyszna tortilla za
1,7€!
2013-06-24 11:36:07 - Piotr Rzeszów: 19 maja brakowało ciepłej wody... cena wciąż donativo! W
miejscowości brak sklepów.
2010-12-11 21:26:56 - Artur Kraków: Do tego supermarketu jest 3 km, ale licząc tam i z powrotem:)
Natomiast droga do tego sklepu jest bardzo ruchliwa, praktycznie bez pobocza, zdecydowanie odradzam
chodzenie tamtędy po zmroku albo w czasie złej pogody. Koło supermarketu jest \"area recreativa\", stoliki,
ławki, woda pitna, mozna kupić coś w sklepie, na miejscu sobie przyrządzić i zjeść, zamiast dźwigać 1,5 km
do schroniska.
2008-11-26 12:29:00 - Krysia: Idąc szosą, ok 3 km, można dojść do supermarketu, dobrze wyposażony
2008-08-11 16:20:56 - Od Macieja: El Portaron - albergue -donativo, brak kuchni, łóżka piętrowe, brak
sklepu, brak baru z menu, położone nad rzeką, klucze w barze pobiera pierwszy pielgrzym, tu też sello.

La Magdalena (za El Pontaron)
Do Liendo: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 601.4 km

Liendo
Mieszk.: 1000 | Do Tarrueza: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 594.3 km

Przyjmuje prowizorycznie na Municypalnym Stadionie sportowym przed kościołem po prawej stronie, na
materacach rozłożonych na podłodze, obok są prysznice i toalety.
Wyróżnia się kościół parafialny de la Asunción, zbudowany w końcu wieku XVI. Mieści w sobie zespół
interesujących retabulów, jak również obrazy Santiago i trzy haftowane muszle pielgrzyma na nervadura.
2011-02-02 20:55:10 - Krzysztof: Albergue otwarte od marca 2010r. Miejsc 10, całoroczne.
2010-12-13 13:55:44 - Artur Kraków: Z Liendo do Laredo można dojść piękną, widokową drogą
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nadmorską, przy końcu Liendo należy wypatrywać drogowskazu do plaży San Julian, gdy tam dojdziemy, po
pewnym czasie pojawiaja się na nowo żółte strzałki, zresztą dochodząc do morza widać już w oddali rozległe
Laredo, więc nie zgubimy się.
2010-10-20 16:52:49 - Aga: Nowiutkie albergue zaraz za kościołem. Ok 14 miejsc, dwupiętrowe, świetnie
wyposażone. Klucze i sello w barze. Jak tam byłam nikt nie zgłosił się po zapłatę
2010-09-02 14:38:03 - Ziemek Socha: Albergue za 4e, dość nowoczesne - all inclusive: kuchnia, pralnia
itp o tym tylko słyszałem;) Pytać w barze!

Tarrueza
Do Laredo: 5.9 km | Do Santiago de Compostela: 589.2 km

Laredo
Mieszk.: 13000 | Do Colindres: 4 km | Do Santiago de Compostela: 583.3 km

Noclegi w Laredo: Dwa prywatne albergue, lecz trzeba wcześniej dzwonić, przede wszystkim latem, by
zarezerwować miejsce, ponieważ jest to miasto turystyczne i możemy mieć duże trudności by wyszukać
nocleg jeśli wcześniej nie zrobiliście rezerwacji. Albergue Casa de la Trinidad - prywatne, 10€, 12 miejsc,
dwójki z łazienką, adres: San Francisco, 24, całoroczne; Także 12 miejsc oferuje Escuela de Remo de
Santo&ntilde;a (Tel: 942 662 008), z drugiej strony za Puntal de Laredo. Albergue El Buen Pastor: adres: C/
Fuente Fresnedo, 1; 22 miejsca (8 dwójek, 1x1, 1x5); 13€
Miejscowość turystyczna, stara część El Rastrillar na tyłach przystani. Ślady strych murów i bram. Uliczki
prowadzą w górę do kościoła La Ascunción (czynny po południu)
2013-05-30 19:03:30 - maciek: uwaga: w Oficina Turismo w Santona powiedziano mi, że w Noja jest
albergue i że jest otwarte. po dościu do Noja okazało się, że nie ma tam albergue, spałem w prywatnym
hoteliku za 25euro.
2013-05-30 19:01:34 - maciek: w Laredo ładna plaża, którą można iść kilka kilometrów w kierunku
przeprawy do Santona, barka z Laredo do Santona kosztowała w kwietniu 2013 2,50 euro
2011-09-27 22:36:01 - Haga: Idąc w lipcu planowałam zostać w albergue w Santonia.Gdy tam weszłam,
wiedziałam już, że nie da rady tam przenocować z powodu chmary hałaśliwych dzieci w różnym wieku.
Pewnie koloniści. Atmostfera tego schroniska raczej nie koresponduje z camino:)
2010-12-11 21:58:35 - Artur Kraków: Uwaga: Łódka z Laredo do Santonia nie kursuje od połowy grudnia
do połowy marca, więc ewentualni amatorzy Camino del Norte zimą zmuszeni są do obejścia całej zatoki.
Albergue w Santonia leży de facto na malutkiej kwadratowej wyspie oblanej wodą, więc komarów ci pod
dostatkiem. Ale jest za to sala z wygodnymi sofami i telewizją kablową... A przed wejściem automat
sprzedający Cebo Vivo, proszę się dobrze przyjrzeć co w nim można kupić.
2010-10-11 20:28:22 - Ania: W albergue w Santonii jest też możliwość wykupienia kolacji za ok. 4,50
euro. My wykupiliśmy tylko śniadanie (1,50 euro), ale sugeruję nie iść za późno na to śniadanie, bo co
prawda nakrywają tyle miejsc, ile osób wykupiło śniadanie, ale całe jedzenie stawiają ogólnie na stół. My
przyszliśmy niemal ostatni i mimo, że było to oficjalnie jeszcze w godzinach wydawania śniadania, nie było
prawie nic do jedzenia. Nie było również nikogo z obsługi.
2010-09-02 14:42:26 - Ziemek Socha: Polecam iść dalej ok 4-5 km. plażą bez butów, wsiąść na barkę do
Santonii, gdzie jest albergue za 7e. Koszt przepływu to jakieś 1e. W albergue w Santonii (mieście
turystyczno-rybackim) jest opcja noclegu w pokoju hotelowym, lub w namiocie na podwórku. Śniadanie 1,5e
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Etap 11
Laredo - Guemes (37.2 km)

Możesz zapytać: dlaczego wybieramy ten wariant, skoro oddala nas od morza i ponadto jest dłuższy? Odpowiedzią
jest refugio pielgrzymów Colindres, na wypadek gdybyś nie chciał spać w Laredo, oraz historia, że to dawna trasa
pielgrzymów i omija podróż łodzią. Dlatego, jeśli wybiera się ten wariant, musimy nadłożyć drogi szosą krajową
prawie dwa kilometry potem, znaki nas skierują ku callejear aż do Colindres (km 4,1). Od tej miejscowości,
kontynuujemy szosą by przejść rzekę Asón przez most zaprojektowany przez Eiffela. W Adal-Treto, odchodzimy od
szosy krajowej dla callejear i by powrócić wkrótce na szosę. Znaki nas wyprowadzą na nowo z niej i zaczyna się
łagodne podejście po ścieżkach , które doprowadzą do brzegu morza by iść wzdłuż brzegu drogą szybkiego ruchu,
będziemy mieli cudowne widoki na marismas Santoña i jego otoczenie. Stąd, znaki nas doprowadzą do Gama (km
12,5) i do Escalante (14,5). Droga nas wyprowadzi z tej miejscowości do szosy CA-148, która nas będzie prowadzić do
Noja (km 21,3), łącząc się tam z drugim wariantem jacobea.

Colindres
Mieszk.: 8000 | Do Treto: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 579.3 km
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Albergue municipal de Colindres: 18 miejsc, cena: 6€, C. Heliodoro Fernandez 27, tel. 942-68-18-20,
całoroczne, pokoje 2-osobowe, klucze i płatność w barze Jauja (lub w siedzibie policji?); w okolicy dużo
barów, sklepów i restauracji

Treto
Do Cicero: 3 km | Do Santiago de Compostela: 576.8 km

Cicero
Do Gama: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 573.8 km

Gama
Do Escalante: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 570.2 km

2012-08-31 17:29:34 - assol: Albergue za 4 euro na 14 miejsc. Mały budynek ukryty za szkołą i boiskiem.
W sierpniu 2012, mimo zatłoczenia w innych schroniskach, nocowaliśmy tu sami.
2010-12-11 21:44:39 - Artur Kraków: Już chyba niewielu pielgrzymów decyduje się obchodzić pieszo
całą zatokę (większość płynie łódką z Laredo do Santonia - trwa to mniej niż 10 minut), ale dla tych którzy
wybierają tradycyjną, lądową drogę warto wiedzieć, że w okolicy Gama od 2008 roku jest albergue
municypalne na 14 miejsc, w Bárcena de Cicero, cena 4 euro, klucze w barze El Yugo. Czynne cały rok, a
godziny otwarcia schroniska (do godz. 23) pokrywają się z godzinami otwarcia baru :)

Escalante
Mieszk.: 700 | Do Noja: 7.9 km | Do Santiago de Compostela: 568 km

Albergue całoroczne w klasztorze Klarysek – kolacja i śniadanie! Kontakt w Ratuszu pytać się o Manuel
Sánchez
Obejmuje część Rezerwatu Przyrody Marismas Santo&ntilde;a, Victoria i Joyel. Wyróżnia się kościół San
Román de Escalante, z XII w., jednonawowy. W okolicy znajduje się kościół Santa Cruz, na terenie byłego
klasztoru. Kaplica Santiago jest jego najstarszą częścią z XVI w. Wyróżnia się dom -wieża Guevara.
2010-07-30 11:07:29 - Klior: Klaryski nie prowadza juz alberga. Nocowałem w hotelu Las Solanas za 40€
(przyjemny pokój, pyszne śniadanie). Wspaniały obiad w pobliskiej restauracji na rynku (10€).

Droga alternatywna: LAREDO – GÜEMES 26km wzdłuż wybrzeża
Początek etapu nie może być bardziej wierny do miana camino przybrzeżne. Po przejściu
rozległej miejscowości Laredo dochodzimy do przystani, by przepłynąć cieśninę łodzią
(przyjemna przejażdżka) i przybyć w ten sposób do Santoña (km 5,5). Stąd, wychodzimy na
szosę CA-141 przechodząc cudowne marismas Santoña, Victoria i Joyel. Znaki jacobeas zmienią
nam kierunek do Berria by dojść do plaży i przejść małą górę El Brusco(km 9) i wrócić na plażę,
po której przejdziemy jeszcze trzy kilometry do Noja, najpiękniejszy odcinek drogi
kantabryjskiej. (km 12) Od tej miejscowości, callejeamos śledząc uważnie znaki, by skierować
się do dzielnicy Castillo i stamtąd, po ścieżkach i drogach dobrze oznakowanych łatwą trasą, do
Meruelo (km 18). W tej miejscowości musimy zboczyć z drogi na krótkie zwiedzanie kościoła San
Miguel. Z Meruelo wyjdziemy na szosę CA-447 w kierunku Güemes. Uwaga albowiem to
miasteczko jest bardzo rozrzucone i refugio pielgrzymów zobaczymy prawie na jego końcu (km
26).
Santoña (1000 mieszk.) http://www.aytosantona.org – Można przepłynąć statkiem z Laredo.
Albergue Juvenil de Santoña - 68 miejsc w 8 pokojach; od 9-22; tel. 942 66 20 08 adres: Cicero,
s/n. 39740 Santoña, Cena: 6€ - 13,5€
Albergue La Cabana Barrio Gargolla, s/n - Guemes – Bareyo; 40 miejsc w 2 salach; donativo; tel.
942 621 122 (Ernesto)
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Noja
Mieszk.: 2200 | Do San Miguel de Meruelo: 6 km | Do Santiago de Compostela: 560.1 km

Cały obszar między Santo&ntilde;a i Noja to okolice przyrodnicze o dużym znaczeniu, jakimi są marismas
Joyel i marismas Victoria, które przecinamy po wyjścia z Santo&ntilde;a. Co do miejscowości, jej szerokie
plaże, Helgueras -Trengandín, które musimy przebyć, zamieniły ją w ostatnich latach w centrum
turystyczne szczególnie w miesiącach letnich. Na trasie pieszego camino wyróżnia się zabytkowy kościół
San Pedro. Jest w stylu gotyckim z XVII wieku.
Most rzymski. Jeśli idziemy cały czas plażą do Noja nie zobaczymy tego małego mostu rzymskiego
niedawno odnowionego, pozostałości symbolicznej starożytnej traktu rzymskiego.
2013-05-30 19:05:24 - maciek: z Noja, jeśli pogoda jest do bani, mokro i pełno błota, można iść aż do
Somo wzdłuż drogi CA-141
2011-10-15 09:33:37 - Wiktor: Hospitaliero Ernesto jest pielgrzymem a jednoczesnie proboszczem
miejscowej parafii.Juz jego dziadek w 1911 zalozyl w swoim domu alberge.Dlatego nazywa sie ona alberga
perfekcyjnego dziadka.Zostalismy przez Padre Ernesto szczegolnie serdecznie powitani jako pielgrzymi z
Polski.Zostalismy zaproszeni na obiad,jedlismy kolacje i sniadanie .Wspaniala atmosfera,duzy ogrod. To
kultowa alberga ktora koniecznie trzeba odwiedzic.Donativo
2011-09-27 22:45:54 - Haga: Na odcinku do Noja warto skorzystać z niemieckiego przewodnika (ten
żółty:), który podpowiada drogę alternatywną plażą- przepięknie, długie przejście z widokiem na morze i
miasteczko!Polecam też albergue w Guemes, gdzie jest sporo miejsc w baraczkach, w mniejszych salach,
dobre warunki sanitarne- dużo prysznicy, ładne i spokojne otoczenie, wieczorem ok 21 wspólna ciepła
kolacja, a rano śniadanie. Bardzo gościnni hospitalero, udzielają wszelkich wskazówek dotyczących dalszej
trasy.Polecam!
2009-08-15 12:26:45 - aga: w Guemes jest wspaniałe schronisko, warto tam iść mimo niepogody i
zmęczenia (trzeba obejść całą miejscowość) - jedno z najwspanialszych miejsc
2008-11-26 12:37:00 - Krysia: W Noja jest schronisko turystyczne - Adventura, bardzo przyzwoite,
cena12 euro. Trzeba dojść plażą, ulica omija bagna i idzie się bardzo długa, a plażą 15 min.

San Miguel de Meruelo
Do Bareyo: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 554.1 km

Bareyo
Do Guemes: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 550.6 km

Guemes
Do Linderrio: 3.5 km | Do Santiago de Compostela: 546.1 km

2013-10-15 00:27:17 - Gośka i Michał: Fantastyczne miejsce! Nie chodzi tylko o obiad, kolacje,
śniadanie (są dokładki!). Atmosfera tego miejsca, ludzie, pamiątki na ścianach. Powitanie szklanką wody!
Warto zostawic większe donativo aby ta cała instytucja jaką stworzył ojciec dalej funkcjonowała. Warto
spojrzec na listę pielgrzymów w poprzednim roku.
2013-06-24 11:44:38 - Piotr Rzeszów: Wciąż donativo, choć wykład odnośnie wszystkiego co tam dają i
jak to funkcjonuje budzi później wyrzuty sumienia, dlaczego dałem tak mało... noo ale... każdy daje tyle ile
może (tymbardziej, że do Santiago jeszcze dalej niż bliżej)... Bezrobotny Polak da mniej niż idący na
Caminowy spacerek niemiecki emeryt. Ciekawe jest, że kilka dni później dowiedzieliśmy się z pewnego
źródła, że nie wszystko złoto co się świeci, a sama albergue w Guemes nie działa do końca tak jak to opisuje
jej właściciel, który podobno miał wygrać fortunę, a ponadto ma też podobno dostawać pomoce różnego
rodzaju od państwa...
2012-08-31 17:31:27 - assol: Bardzo polecamy, żeby tu się zatrzymać;) Dla każdego znajdzie się tu
miejsce, wspólna kolacja i śniadanie, opis trasy na następne dni. Warunki rewelacyjne. W 2012 r. ciągle
donativo.
2010-12-05 15:18:30 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): Guemes - R-E-W-E-L-A-C-J-A! Warto
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byłoby iść na camino choćby po to, żeby tam trafić! Atmosfera przede wszystkim, gospodarze, klimatyczne
domki, czyste łazienki, warto pukać tam choćby i b. późno, znajdzie się miejsce.
2010-09-02 14:45:55 - Ziemek Socha: Polecam iść przed kolacją na wykład ojca Ernesto o kulturze GPS,
nędzy francuskiego Camino i szkodliwości eukaliptusa dla rolnictwa! ;)
2010-07-04 22:03:04 - michal: jakis 1km od schroniska jest restauracja, jedlismy tam pizze i gaspacho,
wspolna kolacja w schronisku, jesli ktos chce zostac na dzien dluzej nie ma problemu na zasadzie
wolontariatu
2010-06-22 23:38:06 - Raskolnikow: Potwierdzam - wspaniale!!!
2009-02-01 19:17:36 - Od Macieja: albergue -donativo, koce, wspólna kolacja, śniadanie!, fantastyczni
hospitaleros, jedyne takie na trasie, nie ma baru i sklepu, oddalone od cywilizacji - miejscowość Guemes
oddalone o 2 km - bar przy kościele menu 8 euro, dużo miejsc. Polecam!!!
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Etap 12
Guemes - Santander (14.5 km)

Planowanie etapów jest logiczne. Pozwala nam zrealizować ten krótki etap by przybyć do Santander jeszcze rankiem i
mieć cały dzień na zwiedzanie stolicy Kantabrii. Odległość jest skromna. Z Güemes wychodzimy na szosę, którą
przyszliśmy CA-443, dojść do ronda CA-141 (km 3,5), dalej kontynuujemy w lewo w kierunku Somo. W miejscowości
Galizano (km 4,4) strzałki zmieniają kierunek by odwiedzić kościół w miasteczku i wracają do szosy. Kończymy szosę
na rondzie, przechodzimy Rumor i idziemy w prawo by pójść w Loredo do Sanktuarium Santa María de Latas (km 8,4).
Stąd od frontu schodzimy, przechodząc rejon adosados Somo i docieramy do wybrzeża i przystani (km 10,4). Tu
Pedreñas zabiorą nas drogą morską (2 euro) płynie się 0,5godz. do portu w Santander, w centrum, tuż przy Katedrze i
albergue pielgrzymów (km 14,5).
Jeśli idziemy z Noja to mamy do przejścia 28km – dochodzi odcinek Noja – Guemes.

Linderrio
Do Galizano: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 542.6 km

Galizano
Do Latas: 4 km | Do Santiago de Compostela: 541.7 km
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2011-09-27 22:50:04 - Haga:: Faktycznie piękny odcinek wybrzeżem! Statek Somo- Santander:2,40 euro.
2010-12-11 22:28:06 - Artur Kraków: Odcinek z Galizano do Somo można przebyć wzdłuż ruchliwej
szosy, albo nieco zbaczając, wzdłuż przepięknych kantabryjskich plaż. Jeśli nocowaliście w Guemes, Padre
Ernesto opisze wam obie drogi. Ja szedłem jedną i drugą, i mogę bez wahania stwierdzić - podążanie wzdłuż
szosy to porażka! W Galizano trzeba skręcić w prawo, zgodnie ze strzałką >Playas> i zachwycać sie
niezapomnianymi nadmorskimi pejzażami aż do Somo! W Somo czeka na nas prom do Santander.

Latas
Do Somo: 2 km | Do Santiago de Compostela: 537.7 km

Somo
Do Santander: 4.1 km | Do Santiago de Compostela: 535.7 km

2013-05-30 19:17:30 - maciek: przy wejściu do Somo, na trasie Camino, jest supermarket LUPA
2013-05-30 19:06:49 - maciek: barka (stateczek) z Somo do Santander (płynie około 25 min.) w kwietniu
2013 kosztowała 2,60 euro

Santander
Mieszk.: 183000 | Do Penacastillo: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 531.6 km

1. Albergue Santander; Adres: Calle Rúa Mayor, 9-11; Otwarte: 15-22; przez cały rok; Cena: 1€;; miejsc: 18
w 2 pokojach; kontakt: 942 21-97-47 / 942 05-14-80 / 607 82-21-13; 2. Są tanie pensión 12 - 15€,
usytuowane na ulicy Cuesta del Hospital; 3. Albergue El Albacin; adres: Francisco Palazuelos, 21; tel. 944
217 753; 4. Albergue; adres: C/ Guevara 13; tel.: 942 312 968
Z łodzi, która nas przywiezie z Somo do Santander możemy zobaczyć to miasto w całym swoim blasku.
Wzniesione wokół naturalnego portu, wykorzystywanego już przez Imperium Rzymskie, łączy plaże i
wzgórza wokół zatoki. Katedra (s. XIII -XVIII) zwiedzić koniecznie, obok znajduje się refugio pielgrzymów.
Obecna świątynia zamieniona z dawnego klasztoru los Cuerpos Santos, Emeterio i Celedonio, który dał
nazwę miastu (Sancti Emeteri). Początkowo wzniesiono budowlę kościelną niską, kaplicę Chrystusa (wiek
XIII), na dających się zauważyć ruinach rzymskich Puerto de la Victoria, a później się wzniesiono kościół
wysoki. Wyróżnia się ponadto krużganek gotycki, wyraźny wpływ cystersów, datowany na wiek XIV i krypta.
Pożar w 1941 zburzył znaczną część starego miasta, dlatego katedra i budynki wokół są całkowicie
odnowione. Biorąc pod uwagę, że etap dzisiejszy, który jest względnie krótki, mamy czas by przejść się
przez jedno z najpiękniejszych miast Kantabryjskich, polecamy strefę La Magdalena, el Sardinero i Kasyno.
Można dopełnić spacer po mieście zwiedzeniem Domu -Muzeum Menéndez
Pelayo.http://www.turismodecantabria.com
2013-05-30 19:16:25 - maciek: przepraszam, ten supermarket to LUPA, pomyliłem się
2013-05-30 19:10:17 - maciek: albergue miejskie w Santander (blisko katedry) z końcem kwietnia 2013
kosztowało 8euro (dodatkowo można było dopłacić 2euro na śniadanie, ale podobno składało się z kawy i
suchej bagietki). blisko albergi jest duży supermarket Alimerka, w albergue jest kuchnia, są naczynia, nawet
ekspres ciśnieniowy do kawy, mikrofalówka, a sama sala do spania rzeczywiście dość zapchana łóżkami, ale
co tam, to tylko jedna, kolejna noc.
2012-10-01 20:19:28 - Agnieszka: 8 euro. Mało sympatyczne alberge. Ciasno, duszno. Jak byłyśmy to
kuchania ponoć była w remoncie.
2012-08-31 17:36:12 - assol: Sierpień 2012: 8 euro, 38 miejsc na jednej dużej sali, więc trochę duszno i
mało miejsca. Tylko jedna łazienka damska (1prysznic+wc), dla panów osobno 2 prysznice i toaleta.
Kuchnia dobrze wyposażona. Hospitalero nie pozwalał nocować na podłodze, odsyłał tych, którzy się nie
zmieścili. Otwarte od 15, ale wcześniej można było zostawić plecaki.
2011-09-27 22:57:18 - Haga: W lipcu pokaźna kolejka chcących nocować. Albergue otwierano o 13 lub
13.30. W sypialni ciasno i duszno, płatny dostęp do internetu, kuchnia ok, ale trzeba czekać w kolejce, jeśli
właśnie jakaś grupka już gotuje. Zaletą jest możliwość zobaczenia miasta, pójścia na mszę św w pobliskiej
katedrze. Rano, przed świtem nie polecam kobietom samotnego wyjścia na trasę przez miasto- sporo
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grupek nocnych imprezowiczów, zdarzyły mi się zaczepki.
2011-09-07 13:24:43 - Emilia: W sierpniu 2011: wieczorem w albergue nie było już miejsc, hospitaliera
wysłała pielgrzymów do ojca Francisco, który udostępnił pomieszczenie w klasztorze przy katedrze.
2010-12-13 14:13:50 - Artur Kraków: W Santander polecam kolację >menu< w restauracji FEVE na
stacji kolejki Feve, 5 minut od albergue. Duży wybór zestawów, bardzo smacznie i obficie, 8.50 euro w
2010.
2010-09-02 14:47:34 - Ziemek Socha: Albergue jest w bloku, więc trochę ciasno i nie ma gdzie usiąść. W
tym celu należy odwiedzić bar pani Doris. Fajna speluna!
2010-07-26 20:37:05 - Krzysztof: Albrerg ma 36 miejsc noclegowych wszystkie łózka są piętrowe. Jest
kuchnia i są naczynia. Jest Ok. Byłem tam 27.04.2010r.
2010-07-04 22:05:14 - michal: hospitaleiro to bardzo mily wloch, chociaz juz ma swoje lata. 50 m jest
dobra restauracja u doris, sa tam tez sniadania do pielgrzymow wiec warto tam zjesc po wyjsciu ze
schroniska
2010-06-22 23:39:22 - Simon: Albergue municipal - 5 euro - ale przyznam, że atmosfera dosyć chłodna...
2009-08-15 12:29:08 - aga: nie warto zostawać w santander. po obiedzie i odpoczynku polecam wyjście z
miasta i podjechanie kolejką do schroniska w polanko, co daje świetną możliwość dojścia następnego do
wspaniałej Santillany i obejrzenia muzeum w Altamirze.
2008-08-12 13:40:05 - Od Łukasza: Albergue "Arco Iris". Prywatne schronisko ok 3km przed Santillana
del Mar. 8,5E+8E za menu dias. Brak sklepu. Zdecydowanie bardziej polecam udać się do uroczej
Santillana, no ale może ktoś sobie ceni ciszę i spokój ;P
2008-08-11 16:23:54 - Od Macieja: Santander -albergue prywatne -6euro, 100m od katedry. W barze El
Brruco można zostawić plecak, otwarte od 15-tej, brak kocy, kuchnia wyposażona. Groźny hospitalero gasi
światło o 22-ej, a o 7-mej włącza muzykę na cały regulator, nie pozwolił spać na karimacie, chłopcy spali na
korytarzu! Brak alternatywy! Menu w barze El Brruco 8,5euro.
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Etap 13
Santander - Santillana del Mar (34.5 km)

Wyczerpujący etap, który nas zmusza do wczesnego wstawania. Wychodzimy z Santander przez szpital Valdecilla, na
szosę N-611w kierunku do Peñacastillo (km 4,6). Przechodzimy przez tę miejscowość i strzałki doprowadzą do
przystanku Mortera, i stąd do Boó Piélagos (km 11,4). By przejść rzekę, musimy pójść wzdłuż brzegu w kierunku Arce
(km 16) i Oruna (km 17,2), i potem wrócić po drugiej stronie rzeki, ponieważ most kolejowy, chociaż skraca o
prawie siedem kilometrów, to jest tam wstęp wzbroniony dla pieszych. Przejście na własną
odpowiedzialność. Na wysokości stacji kolejowej skręcamy w lewą stronę na wzgórze, do osiągnięcia la Virgen del
Monte (Najświętszej Panienki z Góry). Camino skręca w prawo i mamy wspaniałe widoki, przybywamy do Mogro (km
20,7). Z tej miejscowości wychodzimy przez starą część, przez cmentarz, by skierować się do rurociągów firmy
Solvay, obok których pójdziemy do miejscowości Requejada (km 31). Mijając fabrykę, skręcamy w prawą stronę i
przechodzimy tory kolejowe ale na rondzie, zamiast kontynuować szosą w lewo w kierunku Santillana, która jest
niebezpieczna ze względu na ruch samochodów, kontynuujemy w prawo by przejść trzysta metrów potem ścieżką w
lewo, droga dłuższa lecz spokojniejsza. Doprowadzi nas do Campliengo, mamy tu refugio zwykłe dla pielgrzymów w
zajeździe Arco Iris(km 39,5) , do właściwego Santillana zostaje kilometr (40,3).

Penacastillo
Do Boo de Pielagos: 6.8 km | Do Santiago de Compostela: 527 km

Boo de Pielagos
Do Arce: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 520.2 km
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Albergue Piedad: 16 miejsc, cena: 12€, Barrio de San Juan 23, tel. 942-58-61-15 / 680-62-00-73 (Piedad
Coz), całoroczne, kuchnia, pralnia, śniadanie, wifi, miejsce na odpoczynek, obok kościoła parafialnego, tuż
przy torach kolejowych.
Pojawiają się komentarze, że schroniska nie ma - prośba o weryfikację na miejscu i komentarz na stronie!
2013-05-01 20:06:13 - Magdalena i Antoni: 07.04.2013: czyste, nowe albergue tuż przy kościele. 12
euro od osoby (ze śniadaniem), posiłek za 5-8 euro. Są ręczniki, herbata i kuchenka! Miła gospodyni.

Arce
Do Oruna: 1 km | Do Santiago de Compostela: 516.4 km

Oruna
Do Mogro: 4.5 km | Do Santiago de Compostela: 515.4 km

Mogro
Do Cudon: 3.1 km | Do Santiago de Compostela: 510.9 km

2010-12-11 23:00:54 - Artur Kraków: Mijając w Mogro kościół z trzema wysokimi krzyżami (takie krzyże
trochę jak w Gdańsku), po pewnym czasie dochodzimy do małego lasku po naszej lewej ręce i nagle
wyrasta przed nami wyraźny, duży kierunkowskaz nakazujący nam pod kątem prostym skręcić w prawo, do
Cudon. Jeśli zignorujecie tą strzałkę i pójdziecie PROSTO zaoszczędzicie około trzech kilometrów drogi! Nie
potrafię zrozumieć w jakim celu Camino kieruje nas do Cudon, wbrew jakiejkolwiek logice, robiac ogromne
koło. Idąc prosto, przechodzimy przez miejscowość Mar, i wkrótce docieramy do Requejady gdzie pojawią
się znów żółte strzałki. Dla osób które próbują w ciągu jednego dnia dotrzeć z Santander aż do Santillany te
zaoszczędzone trzy kilometry mogą być na wagę złota!

Cudon
Do Requejada: 4 km | Do Santiago de Compostela: 507.8 km

2013-05-30 19:20:55 - maciek: na odcinku Cudon - Requejada jest dość okropny długi odcinek przez
teren fabryczny, po lewej fabryki, a po prawej miliony kilometrów okropnych rur, wzdłuż których idziemy i
wydaje się nam, że nigdy się nie skończą.

Requejada
Do Barreda: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 503.8 km

Polanco (koło Requejada); klucze w “ Bar Quin “ Sra. Ascensión (nazwane przez polskich pielgrzymów
Chatką Hobbita). W osiedlu Rolisas-Mare, mały albergue pielgrzymów, około pół kilometra od oficjalnej trasy
Camino. Miejsc: 6; cena - 4 euro;
2013-10-15 00:34:43 - Gośka i Michał: Requejada nowe albergue. 5€. Klucze, sello, płatnośc w barze El
Puerto. Samo albergue naprzeciwko baru. Otwarte od maja 2013. 12 miejsc. Mikrofalówka, kilka talerzy.
Prysznic piętro niżej bez podziału na kobiety i męzczyzn co w sezonie może byc kłopotliwe.
2013-06-24 11:50:34 - Piotr Rzeszów: Albergue 5 euro... więc czekała nas kolejna noc na dziko :)..., ale
udało się trafić na przyjaznych ludzi, którzy chętnie pomogli i okazali swoją gościnność.
2013-05-30 19:23:21 - maciek: wychodząc z Requejady, tuż za małym wiaduktem kolejowym, mamy
supermarket LUPA, potem 1 km do ronda, do rzeki i można wybrać krótszy wariant (5km) na lewo wzdłuż
drogi CA-131 do Santillany.
2011-09-07 13:27:48 - Emilia: ok. kilometr od albergue, w Requejada jest mały sklep. albergue jest
bardzo przytulne, ale bez kuchni
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2010-12-13 21:03:45 - Artur Kraków: Z Chatki Hobbita do następnego albergue Arco Iris (dokładny
pomiar) 8.7 km, do albergue w Santillanie 10.5 km. Jeśli już w Polanco jesteśmy zmęczeni, a są jeszcze dla
nas miejsca, na pewno lepiej zostać tu na noc.
2010-12-05 15:23:11 - Kaja i Krzysiek (lipiec/sierpień 2010): W Polanco nie warto liczyć na miejsce
wieczorem (nawet na podłodze), a do Arco Iris daleko.

Barreda
Do Camplengo: 4.2 km | Do Santiago de Compostela: 502.1 km

Camplengo
Do Santillana del Mar: 0.8 km | Do Santiago de Compostela: 497.9 km

Albergue Arco Iris: 60 miejsc, cena: 8,50€, Barrio de Queveda (2,5 km przed Santillana del Mar, 750m w
bok od camino), kolacja 8€, śniadanie 2,50€, tel. 942-89-79-46 (możliwość rezerwacji), całoroczne, jest
miejscem odludnym, lecz bardzo gościnnym, prowadzonym przez Jose, i jego rodziców Pedro i Charo. Jeśli
jest jeszcze w dobrym zdrowiu, możliwe że Charo nauczy was poematu bliskiego jemu sercu. Nocując 7.08
w Arco Iris trafiliśmy na imprezę urodzinową Jose, zorganizowaną dla wszystkich gości :) (andrzejh, 200808-25)

Santillana del Mar
Mieszk.: 4000 | Do Arroyo: 2.2 km | Do Santiago de Compostela: 497.1 km

Noclegi na kempingu Altamira Park Santillana del Mar Barrio las Quintas 29. Oprócz schronienia na
kempingu, buduje się obecnie albergue w parku Muzeum Jesús Otero - cena: 10€, miejsc: 42
Nie jest święta, ani płaską, ani nie ma morza (4 km do morza), lecz jest miasteczkiem pięknym w każdym
calu o charakterze historycznym i narodowym, cała miejscowość jest pomnikiem samym w sobie. Spacer po
jej wybrukowanych ulicach przenosi nas wieki wstecz. Jej domy, dwory i budynki gospodarcze mają barwę
ochry. Z licznych muzeów tego małego miasta wyróżnimy Kolegiatę Santa Juliana (męczennica, jest jej
grobowiec, legenda głosi, że schwytała diabła), z wieku XII, to początki miasteczka. Jego retabulum
centralne, na pewno spotkamy też w Santiago. Krużganek romański jest z końców wieku XII i początków
XIII. Ze swoim szeregiem kapiteli bogato ozdobionych rzeźbami zwierząt i scenami z polowania, jest
unikatowy w kulturze cantábrica. Kościół dopełniają okazałe organy intensywnie przyozdobione.
.Muzeum Diecezjalne, mieści sie w Convento Regina Coeli, do którego wchodzi się z tym samym biletem, co
do Kolegiaty, dysponuje szerokim materiałem artystycznym kantabryjskim, włączając ekspozycję
pielgrzymki do Santiago.
Jaskinie Altamira, nazywane “kaplica sykstyńską” malarstwa przedhistorycznego, znajdują się 3 km od
Santillama Mar. “Neocueva”, jest jaskinią sztuczną kopią oryginału żeby wszyscy mogli ją zobaczyć cena
2.40 euro. W sob. od 14 i niedz. wstęp wolny. Do Oryginału mają wstęp tylko naukowcy.
2013-10-15 00:38:43 - Gośka i Michał: Ochroniarz nie chce wpuszczac do kościoła chwilę po
rozpoczęciu mszy- należy podkreślac, że nie jesteśmy turystami. Mała Dia wsród średniowiecznych uliczek.
2013-07-27 17:57:06 - Kajetan: Albergue szybko się zapełnia. Wtedy zostaje opcja campingu - noclegi w
bungalowach po 10 e Całkiem dobre warunki i basen do dyspozycji
2013-05-30 19:28:46 - maciek: w Santillana albergue kosztowało w maju 2013 6 euro, czynne od godz.
16:00, w samym centrum miasteczka, blisko kościoła. co ważne, jest tam nieduży supermarket, do którego
jednak niełatwo trafić - jest przy sporym parkingu, blisko muzeum. albergue czyste, ciche, miejsce do
suszenia prania, ale bez kuchni, jest tylko mikrofalówka.
2012-08-31 17:40:40 - assol: Przepiękne miejsce (zachowane średniowieczne miasteczko), ale
turystyczne i bardzo drogie. Niedaleko w Altamira można zobaczyć malowidła naskalne sprzed tysięcy lat,
można trafić na wstęp wolny;)
2012-07-31 21:20:40 - magda: Sympatyczne schronisko, hospitalera to hiszpanska Niemka, konkretna,
zasadnicza, tak trzymac!
2010-09-02 14:51:02 - Ziemek Socha: Za donativo można nocować pod dachem (3mx5m) z boku
albergue. Ale tam też może zbraknąć miejsca;)
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2010-06-22 23:40:42 - Raskolnikow: Albergue municipal w parku - 6 euro
2008-11-26 12:43:00 - Krysia: W barze w Sanillanie, menu dla pielgrzymów 4 euro, jest mimi market
troszkę dalej od centrum
2008-08-11 16:25:25 - Od Macieja: Santillana del Mar - albergue municypalne Anexo a Museo Josus Se
Otero- 6euro, 16 miejsc, koce, kuchnia mikrofalowa, bardzo dobre, zadbane, otwierane o 16-tej. Polecam!!!
Można też spać na kempingu za 10euro. Menu w barze po drodze przed Sanillana 7euro. W Santillana
drożyzna!
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Etap 14
Santillana del Mar - Comillas (21.5 km)

Z refugio Arco Iris(Tęcza), dochodzimy do Campliengo i potem do eleganckiej Santillana del Mar. Z tego sławnego
miasteczka wyjdziemy pnąc się w górę ulicą los Hornos do Arroyo. Cały czas szosą, z Arroyo (km 2,2) przybywamy do
Oreña (km 3,6) aby, za tą miejscowością dojść szlakiem camino do osiedla Caborredondo (km 6). Stąd, kontynuujemy
drugorzędną szosą, aż do skrzyżowania z CA-131 i idziemy naprzód w dół do Cigüenza, gdzie możemy odwiedzić
kościół San Martín. Stąd dotrzemy do Novales (km 10,1) aby przejść jej uliczkami i kontynuować szosą do Cóbreces,
gdzie znajduje się klasztor, w którym są przyjmowani pielgrzymi (km 12,6). Od Cóbreces, żółte strzałki prowadzą nas
dawną szosą CA-481, do wysokości Tramalón, skąd zobaczymy po raz pierwszy w całym swoim blasku, jeśli pogoda
na to pozwoli, pasmo górskie cantábrica. Idziemy dalej drogą prawie równoległą do szosy, mijamy kemping Helguero i
kierujemy się do osiedla La Iglesia (km 17,5). Stąd, kontynuujemy szosą do Pando a potem do Concha (km 20,1). Od
tej miejscowości musimy kontynuować drogą do Comillas, wchodząc przez most naprawiony w 2005r (km 20,5).

Arroyo
Do Oreña: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 494.9 km

Oreña
Do Caborredondo: 1.2 km | Do Santiago de Compostela: 493.5 km

Wyróżnia się w Oreña kościół parafialny San Pedro z XVI wieku, samotny przy wyjściu.

Caborredondo
Do Novales: 5.3 km | Do Santiago de Compostela: 492.3 km
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Novales
Do Cobreces: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 487 km

Stolica zarządu miejskiego, posiada mikroklimat zbliżony do Morza Śródziemnego, co pozwoliło rozwinąć
uprawy pomarańczy i cytryn. Kościół Nuestra Señora z XVI wieku, z barokowymi retabulo.

Cobreces
Mieszk.: 600 | Wys.: 60 m.n.p.m. | Do La Iglesia: 4.9 km | Do Santiago de Compostela: 484.5 km

Acogida en la Abadía de Viaceli: 24 miejsca (istnieje możliwość przyjęcia większej ilości pielgrzymów),
cena: 6€, Ctra. de Santillana del Mar, tel. 942-72-50-17, http://www.aviaceli.com/, otwierane ok. 12,
całoroczne, prowadzi wspólnota cystersów, brak kuchni, poranna msza o 7:15, nieszpory o 17:45 i kompleta
o 21
Trasa Camino biegnie przez starą część miasteczka, jest to miejscowość nadmorska z plażami dla turystów.
Opactwo Cisterciense Viaceli, zbudowano dopiero (1908) z pieniędzy emigrantów z południa Hiszpanii. Do
jej boku przystawiony jest kościół San Pedro Advícula, z dwoma wieżami z przodu z tego samego okresu co
opactwo i także neogotycki.
Trzeba zapukać do furty klasztoru (małe drzwi na lewo od bramy). Polecamy bar Cañardo, około 700
metrów cofając się od albergue pod górę (mijając kościół), 6 euro za plato combinado. Na wyjściu ze wsi sklep i piekarnia. (Magdalena i Antoni, 2013-05-01)

La Iglesia
Do Concha: 2.6 km | Do Santiago de Compostela: 479.6 km

Concha
Do Comillas: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 477 km

Comillas
Mieszk.: 2400 | Do El Tejo: 6.1 km | Do Santiago de Compostela: 475.6 km

Albergue municypalne dla pielgrzymów La Pe&ntilde;a; 5€; Klucze znajdują się na policji municypalnej.
Posiada kuchenkę mikrofalową. Miejsc: 20 (14+6); Tel. 942 720 033 ot. 16-19.
Szlacheckie miasteczko usytuowane między wzgórzami, plażą i portem. Od południa, pałac Sobrellano,
stylowy neogotycki, obok kaplicy–panteonu w tym samym stylu. Został zbudowany z nakazu pierwszego
markiza Comillas, osobę, która zdobyła majątek w Ameryce Antonio López. López po swoim powrocie z
Ameryki, pobudził swoją rodzinną miejscowość w końcu XIX wieku, przemieniając w placówkę turystyczną
Corte. Od północy, na wysokości Cardosa, wyróżnia się monumentalny gmach Uniwersytetu Papieskiego,
dziś pusty, także zbudowany za pieniądze markiza. Po drodze do pałacu Sobrellano możemy odwiedzić
Capricho de (Kaprys) Gaudi, z 1885, dziś jest tam restauracja, ogrody otwarte dla zwiedzających.
2008-08-11 16:25:59 - Od Macieja: Comillas - albergue municypalne -5euro, zgłaszamy się do Oficiny de
Turismo i to możemy dostać klucz, hospitalera przychodzi o 16-tej, koce, pralka, kuch. Mikrofalowa,
automat do kawy, sejf za 1euro. Polecam! Menu w barze 10euro.
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Etap 15
Comillas - Colombres (33.3 km)

Wychodzimy z Comillas by wyjść na tę samą szosę CA-131, którą porzucimy za ponad dwa kilometry, by skierować się
do El Tejo przechodząc tuż obok wspaniałego parku Oyambre. Stąd przekraczamy, w dosłownym znaczeniu, zatokę
Santa Marinai i tak przybywamy do San Vicente po historycznym moście La Maza.
Wychodzimy w kierunku Acebosa szosą, która bierze początek w starej części miasta, kierunek “Hotel Las Calzadas”.
Camino prowadzi pozostałością średniowiecznego traktu i doprowadza nas na nowo do szosy, by wejść najpierw do
Hortigal, a potem Estrada. W końcu, strzałki prowadzą przez małą miejscowość Serdio stale szosą CA-181, aż
skręcimy w prawo. Przechodzimy ujście rzeki Tina Menor przez Pesués by przejść szosę N-634 i szlakiem po łagodnym
stoku, zejść do Unquera i wejść do Asturii po przejściu rzeki Deva

El Tejo
Do San Vicente de la Barquera: 5.8 km | Do Santiago de Compostela: 469.5 km

Przed wejściem do miejscowości, za cmentarzem, spotykamy kościół Santa María z XIII wieku. Utrzymywany
w dobrym stanie arquivoltas, kapitele i canecillos romańskie z XII wieku, pozostałe z dawnego klasztoru,
któremu król Alfonso VIII nadał wiele własności ziemskich w 1179.

San Vicente de la Barquera
Mieszk.: 4400 | Do Acebosa: 1.7 km | Do Santiago de Compostela: 463.7 km

1. Albergue pielgrzymów Consejería de Cultura El Galeon w San Vicente de la Barquera (Sofia i Luis) Miejsc:
45 (26+18), 5€; adres: C/ Alta n&deg; 12; Tel. 942 219 747; ot.13.30-22, dom parafialny obok świątyni
Nuestra Se&ntilde;ora de Los Angeles; 2. Albergue prywatne La Revilla; Miejsc:24; Cena 8€, Posiłek: 7€, w
parku Oyambre między Comillas a San Vicente; Kontakt: 942 711 680 / 626 354 527 (Elena)
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Początki tej miejscowości nie są znane, lecz niektórzy historycy umiejscawiają ją jako heredera miasta
rzymskiego Esencia, znalezioną w Portus Vereasueca. San Vicente stanowi jeden z najbardziej znanych i
pięknych widoków całego Cornisa Cantábrica. Miejsce na drodze między Asturią i Kantabrią, położenie
geograficzne sprzyjało niewątpliwie jego rozwojowi jako jedno z miejsc turystycznych preferowane w
rejonie. Wyróżnia się w starej części miasta rybacki kościół Santa María de los Ángeles z XV wieku, obok
ruin dawnego szpitala pielgrzymów, który należał do Zakonu Maltańskiego. W innym krańcu starówki
otoczonej murem znajduje się Castillo del Rey, z początków XIII wieku, także otwarty ponownie do
zwiedzania zmieniony w muzeum historii miejscowości. Most, przez który wkroczyliśmy do miejscowości,
nazwany de la Maza (Maczugi), ma 28 przęseł i był zbudowany na rozkaz Królów Katolickich w XVI wieku.
2013-07-27 18:02:09 - Kajetan: A ja muszę polecić albergue. Czysto i sympatycznie. 8e za nocleg od
wszystkich i 5 za obiad i śniadanie, co warto dopłacić. Obiad składał się z sałatki, makaronu z sosem (z
możliwą dokladka), deseru i wina. Hospitalero trochę specyficzny ale z czystym sercem polecam
2013-05-30 19:39:41 - maciek: rzeczywiście, potwierdzam: płaciłem 8euro, widziałem jak od Hiszpanów
brano 6 euro, podobnie od Ukraińców. Dodatkowo można dać 5 euro na kolację, ja się nie zdecydowałem.
jest to dośc specyficzne albergue, rodzinny interes, ale właściciele traktują peregrinos według sobie tylko
wiadomych zasad. poza tym nie ma wstępu do kuchni, po czym rano, po śniadaniu kiedy chce się oddać
naczynia, hospitalero teatralnie pokrzykuje i ma pretensje, że się ich nie zmywa - na pytanie gdzie i
wskazanie kartki z informacją, że kuchnia tylko \"privado\", udaje, że to nie jest wytłumaczenie i zagania do
tejże kuchni. jego córka (synowa) jest średnio sympatyczna. generalnie zgadzam się z tymi głosami, że to
nierówne pobieranie opłat od rożnych nacji jest nieuczciwe. poza tym jakbym kiedyś jeszcze miał iść na del
Norte, to w San Vicente, w tej alberdze z tych własnie kilku powodów nie chciałbym spać W samym centrum
miasta jest supermarket LUPA, poza tym polecam przy placu głównym budkę z pysznymi churros (churreria
otwarta rano i po sjeście, popołudniem i wieczorem)
2012-10-04 19:40:06 - Agnieszka: Dla mnie to nie jest wytłumaczenie... Na całym camino nie
narzekałam na alberga- bo nie wybrałam się na wczasy w pięcio gwiazdkowych hotelach, tylko na
pielgrzymkę. Ale jeśli ktoś perfidnie próbuje mnie oszukać to dla mnie kryzys nie jest usprawiedliwieniem.
TROCHĘ UCZCIWOŚCI! P.S moje podwórko jest wporządku, niestety nie mam takich doświadczeń.
2012-10-03 11:53:10 - nie narzekaj: Proszę zwrócić uwagę, że Hiszpania jest w kryzysie. Trochę wedruję
po camino. Wcześniejszymi laty nigdy nie zdarzyło mi się aby gdzieś nie dali mi biletów do muzeów,
paragonów, oszukali przy zapłacie za towar czy przejazd. W tym roku mialem kilka takich momentów. To
jest własnie objaw kryzysu, wchodzenie w szarą strefę. Nic nowego dla kraju w kryzysie, przecież znasz to z
własnego podwórka
2012-10-01 20:27:40 - Agnieszka: Stary, nie dosłyszacy, nie miły hospitaler!!! na kartce pisze 6 euro, od
hiszpanów brał 6 euro, od nas chcial wziać 8 euro. Kolezanka grzecnie zapytala go po hiszpansku dlaczego
pisze 6 a mamy zaplacic 8 to sie zdenerwowal i rzucił naszymi credencial. Kolega Anglik tam nocowal i
placil 11 euro. wiec cena zalezy chyba od humoru hospitalera :) My poszlysmy dalej..
2012-08-31 17:48:55 - assol: sierpień 2012: nocleg 8 euro, za ciepłą kolację i śniadanie (o 7.00 rano, nie
wcześniej) dodatkowe 5 euro. Tylko zimna woda. Jedną dziewczynę pogryzły bardzo pchły:/ Dobry punkt
wypadowy jeśli chodzi o wizytę w Santo Toribio (sanktuarium, gdzie przechowywany jest największy
zachowany fragment Świętego Krzyża). Piesza droga (ze schroniskami itd.) tam nazywa się Camino
Lebaniego. Można dojechać autobusem do Potes, stamtąd podejść do sanktuarium i wrócić lub nocować w
albergue w Potes (5 euro).
2012-07-31 21:22:09 - magda: MIła atmosfera, 6 euro.
2011-10-17 12:09:12 - Marta: Wybrałam sobie to miejsce jako start Camino. Dojechałam pociągiem z
Santander. Jeżeli ktoś wpadnie na podobny pomysł to radzę (stojąc tyłem do stacji kolejowej) skręcić w
prawo i dość do miejsca gdzie można przejść przez tory kolejowe, potem iść tą drogą cały czas prosto,
najlepiej zapytać miejscowych gdzie jest jakaś \"flecha\" <strzałka> lub \"concha\" <muszla>, ale wydaje
mi sie że tą drogą iść cały czas prosto a jak będzie skrzyżowanie to w prawo (ale nie jestem pewna).
Właściwie do skrzyżowania nie było żadnej żółtej strzałki.
2011-09-27 23:13:12 - Haga: W tym roku atmosfera nie była już taka przyjemna(traktowanie
pielgrzymów przez hospitaleros np.narzekanie, że chcemy wyjść o 6 rano na trasę, pilnowanie, czy
wrzuciliśmy donativo za posiłek). Za to możliwość prania i suszenia w suszarce- w sumie 8 euro, albergue- 6
euro, wspólna, ciepła kolacja, śniadanie (ale nie dla wychodzących o 6), dobre warunki sanitarne. Dużo
ciekawych miejsc do zobaczenia w pobliżu np. kościół, zamek...
2010-09-02 14:54:07 - Ziemek Socha: Ciekawie położone na wzniesieniu schronisko. Cena to wciąż 6e.
Kolacja i śniadanie za dodatkowe donativo. Niektórzy narzekają na pogryzienia przez pchły na następny
dzień, ale to plotki:D Polecam
2010-07-29 19:46:39 - Tomasz: Schronisko duże z bardzo sympatyczną atmosferą. Dla chętnych wspólna
kolacja i śniadanie za donativo. Hospitalero po kolacji dokładnie opisuje możliwość przejścia następnego
odcinka trasy, który nie wszędzie jest dobrze oznakowany.
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2010-07-04 22:09:36 - michal: schronisko z przyjemna atmosfera, lozka pietrowe, wspolna kolacja,
polecam sprobowac miejscowych ryb
2009-08-28 11:00:39 - Ela: schronisko czyste ,b. mili Sofija,Luis,rudy kot.Cena 6E z wspólną kolacją i
śniadaniem.Uroczy ,nieśmiały ksiądz błogosławi i rozdaje plastikowe różańce.Sofija namówiła mnie na
wycieczkę do San Toribio de Liebana sanctuario z fragmentm z Krzyża Chrystusa cudownie położone w
Picos de Europa.Można stamtąd przemieścić się do Covadonga ,co też polecam.
2008-11-26 12:48:00 - Krysia: Schronisko okropne, brudne, omijać z daleka

Acebosa
Do Serdio: 5 km | Do Santiago de Compostela: 462 km

2013-05-01 20:12:55 - Magdalena i Antoni: Po dojściu do kościoła, rowerzyści skręcają w prawo;
pieszym polecamy iść w lewo (ładniejsza trasa, również oznaczona strzałkami).

Serdio
Do Pesues: 3.9 km | Do Santiago de Compostela: 457 km

nowe albergue w starej szkole; Miejsc 16; cena: donativo; kuchnia-jest; 664 10 80 03; 942 718 431
2013-05-01 20:17:36 - Magdalena i Antoni: 09.04.2013: albergue zamknięte i nikt we wsi nie wie
dlaczego... Musieliśmy spać w hostalu Corralucu, 20 euro od osoby. Śniadanie rano, ręczniki, WiFi, obiad za
kolejne 5 euro.
2010-10-11 20:40:27 - Ania: W drugiej połowie września byliśmy jedynymi pielgrzymami, którzy się tu
zatrzymali na nocleg. 5 euro. Są elektryczne piecyki podłączanie do prądu, przy których można wysuszyć
pranie. We wsi brak sklepu, tylko bar. Klucz do wejścia do albergue leży pod ławką, która stoi przy wejściu.
Pierwszy pielgrzym może sam się obsłużyć i wejść, bo hospitalera przyjeżdża dopiero ok. 16.00.
2010-06-22 23:42:05 - Raskolnikow: Jedyne schronisko na trasie, gdzie jest osobny pokój dla
chrapiących :) Koszt 5 euro od tego roku.
2008-11-26 12:49:00 - Krysia: Schronisko rewelacyjne, niestety w miejscowości nie ma sklepu i prowiant
trzeba przynieść ze sobą, za to w barze przepyszna czekolada.

Pesues
Do Unquera: 9.8 km | Do Santiago de Compostela: 453.1 km

Unquera
Mieszk.: 800 | Do Colombres: 1 km | Do Santiago de Compostela: 443.3 km

Zwykle latem, przystosowuje się stadion sportowy jako albergue pielgrzymów, aczkolwiek zależy to od
liczby pielgrzymów i od dyżurującego przedstawiciela władzy. Konkretnie, w szkole San Román.
2013-06-24 12:28:32 - Piotr Rzeszów: Dla chętnych... da się przenocować w wiatrołapie szkoły... duży
ogrodzony plac. Wystarczy tylko sprawdzić z której strony wieje wiatr i znaleźć odpowiedni wiatrołap...
Wypada tylko kulturalnie i sprawnie opuścić teren przed przyjściem dzieci... :)
2008-08-11 16:27:13 - Od Macieja: Unquera - brak albergue! Podobno jest w Colombres? W Unquera w
barze Tucan łóżko 15euro!

Colombres
Mieszk.: 1300 | Do Buelna: 7.1 km | Do Santiago de Compostela: 442.3 km
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Stolica rady miejskiej Rivadedeva. Możemy odwiedzić po lewej stronie drogi dworek Guadalupe (1905),
zbudowany przez emigranta do Ameryki Í&ntilde;igo Noriega. Jest siedzibą Fundacji Archiwum Ogólnego
Emigrantów do Ameryki i Muzeum Emigracji. W poniedziałek zamknięte.
2011-10-17 12:21:59 - Marta: I jeszcze dodam, że pieczątka i zapłata 3e w barze :)
2011-10-17 12:19:38 - Marta: Polecam Polideportivo (halę sportową). 3 euro, śpi się na łóżkach
polowych, a jeżeli kto ma ochotę to można na materacach. Hospitalero wytłumaczył nam że dzięki temu że
pielgrzymi płacą 3 euro to mogli zakupić łóżka polowe quechucha. Spałam na materacu więc nie wiem na
czym wygodniej ;D Można korzystać z basenu który jest przy barze, to był mój pierwszy nocleg na Camino i
zaczął się od pytania: \"czy ja jestem na pielgrzymce, czy na super wakacjach?\", niedaleko tej hali
sportowej są sklepy itd., a obok jest przecudowny park, gdzie razem z koleżanką po raz pierwszy
skosztowałyśmy piwa \"san miguel\" pod palmami :D jak się trochę przejdzie po tym parku to można też
dostrzec drzewa z pomarańczami, które są małe, ale bardzo słodkie i pyszne. Mnie to miejsce urzekło, ale
chyba po 20 zamykają ten park i musiałyśmy skakać przez płot, jednak taki problem to nie problem :D Jeżeli
kto lubi podobne klimaty to zachęcam do zostania w tym miejscu!
2010-12-11 23:41:21 - Artur Kraków: Ja również polecam polideportivo w Colombres. Tylko 3 euro, a
jeśli ktoś chrapie, można się od niego odsunąć o 50 metrów :) Z drugiej strony polideportivo, przy basenie,
bar z pysznym menu dla pielgrzymów za 9 euro.
2010-07-29 19:51:59 - Tomasz: Można nocować w miejscowej sali gimnastycznej (Polideportivo).
Warunki spartańskie, ale są prysznice i materace na których się śpi w miarę wygodnie. Nocleg kosztuje 3
euro, a sam odpowiedzialny za Polideportivo jest bardzo miły. W niektóre dni można za darmo skorzystać z
basenu przy sali gimnastycznej. Gorzej, że czasami do 20.30 miejscowi grają na sali w piłkę i korzystają z
siłowni. W barze Langosta bardzo dobre menu za 9 euro
2010-06-08 21:36:09 - Zygmunt: Jest duże, drogie i nieprzyjemne albergue. Ciasne pokoje po 8 miejsc.
Nocleg 12 EUR
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Etap 16
Colombres - Llanes (18.5 km)

Wychodząc z Unquera wchodzimy do Asturii po przejściu rzeki Deva. Stąd, kontynuujemy na wzgórze po zboczu Canto
aż do wejścia do Colombres. Przechodzimy przez miejscowość i schodzimy do krajowej N-634. Odtąd do Pendueles
znaki jacobeas nam wskazują kolejne szlaki by ominąć szosę krajową. Od tej miejscowości, oznakowanie jacobea
pokazują jak dojść do Llanes, chociaż można iść drogą E9 do Llanes, ale jest dalej.

Buelna
Do Pendueles: 1.4 km | Do Santiago de Compostela: 435.2 km

2013-08-31 11:58:25 - Freesbee: 1 lipca 2013 r. otwarto prywatne \"Alberque de Peregrinos Santa
Marina\", którego właścicielem jest senior Bautista Corral. Hospitalerą jest polka wychowana w Niemczech i
z jej opowieści (oraz zdjęć na ścianach) wynika, że właściciel przeszedł wszystkie camino w Hiszpanii.
Nocleg 8 Euro, kolacja 5 Euro, śniadanie 3 Euro (nie ma tu sklepu więc skorzystałem z opcji kolacji). Byłem
ok.16 więc na nocleg w Pendueles nie miałem już szans (dzwoniłem się upewnić). Schroniska nie sposób nie
zauważyć gdyż jest przy samej szosie.

Pendueles
Do Llanes: 10 km | Do Santiago de Compostela: 433.8 km

Kościół parafialny San Acisclo, pochodzenia średniowiecznego, z tego okresu, zachowała się gotycka fasada
południowa. Był oD&ntilde;awiany i powiększony w końcu XVIII wieku.
2013-10-15 00:44:47 - Gośka i Michał: Fantastyczne! Donativo- aż głupio mało zostawic. Pyszna
kolacja+wino. Śniadanie hiszpańskie. Hospitalero umawia się z pielgrzymami, o której godzinie włączyc
rano muzykę. Wifi, drewniane podłogi i kamienne ściany świeżo wyremontowane. Gorąco polecamy
2013-07-27 18:03:20 - Kajetan: Potwierdzam. Schronisko jest fantastyczne!
2013-05-30 20:33:08 - maciek: A, no i czynne jest od 1 lutego do 30 listopada, miejsc 20, email:
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cjsaez@terra.es., tel.: +34 617 160 810 Albergue de peregrinos, nazywa się Aves de Paso, hospitalero to
Javier Saez.
2013-05-30 19:42:26 - maciek: zapomniałem dodać, że w pokojach słychać dyskretną i przyjemną
muzykę i że albergue otwarte jest od godz. 14:00. A wychodząc z Pendueles mamy kiepskie oznakowanie,
więc trzeba być uważnym.
2013-05-28 08:58:37 - maciek: w Pendueles od lutego 2013 jest nowiutkie albergue, najlepsze na całym
Camino Norte, świeżutkie, pachnące, lśniące nowością, a łazienka jak w dobrym hotelu z sympatycznym,
mieszkającym w nim właścicielem, który gotuje dla wszystkich kolację, przygotowuje śniadanie, a po
południu zbiera od peregrinos brudne ciuchy, które potem pierze w pralce, wszystko za donativo - z
czystym sumieniem zostawiłem tam największe moje donativo. w miejscowości jest sklepik, bar. miejsc w
alberdze sporo. W sam na nocleg po etapie San Vicente - Penduelos, nietrudnym i o rozsądnej długości.
POLECAM WAM BARDZO!
2013-05-01 20:31:27 - Magdalena i Antoni: Za miejscowością Andrin i wejściu pod górę, można iść
wzdłuż pola golfowego (długa i trudna trasa) lub zejść szosą do Cue. Opcja druga polecana wszystkim
zmęczonym.
2013-05-01 20:23:58 - Magdalena i Antoni: W Pendueles zaczyna się droga nadmorska, dość trudna,
ale obfitująca w piękne widoki i bufóny (ang. blowholes). Alternatywą jest ruchliwa szosa.
2013-03-31 06:06:59 - Sławomir Kyllyan Marusiński: jest alberque.
http://www.facebook.com/albergueavesdepaso.pendueles

Llanes
Mieszk.: 13000 | Do Poo: 2.5 km | Do Santiago de Compostela: 423.8 km

Brak albergue dla pielgrzymów. Inne możliwości noclegu: 1. Albergue młodzieżowe Llanes; Adres: Calle
Celso Amieva, 7, Miejsc: 80; brak kuchni;(+34) 985 400 770 2. Albergue prywatne Camping Palacio de
Gara&ntilde;a; Miejsc: 104; (+34) 985 410 075, http://www.campingpalacio.com, 3. Albergue prywatne La
Estación; Antigua Estación de Feve. Miejsc: 52; (+34) 985 401 458, http://www.escueladenaturaleza.com 4.
Albergue prywatne La Portilla Miejsc 100/48 (recepcja hotelu Alonso) - cena 30€, złe warunki
Llanes było jednym z najbardziej kwitnących miast nadmorskiego asturiano. Warto zobaczyć: mury
romańskie z XIII wieku i zachowane w przeważającej części. W ich części północnej pozostała wieża zamku,
dziś biuro turystyczny i kościół parafialny gotycki Santa María. Ratusz zaczęto budować w połowie XII wieku,
z tej epoki zachowało się wewnątrz kilka kapiteli romańskich i okno germianda w zachodniej fasadzie.
Kaplica la Magdalena (w. XIII) i Plac Santa Ana, z zachwycającymi średniowiecznym proporcjami, na
przykład dwa romańskie okna domu markizów Gasta&ntilde;aga. W porcie rybackim wyróżnia się Cubos de
la Memoria, baskijskiego artysty Agustín Ibarrola kolorowe bloki betonowe.
Jeśli przyszliśmy oficjalną trasą (szosą) napotkamy na wysokości Jorcada przed wejściem do Llanes kaplicę
Santo Cristo del Camino. Odbudowana, której pochodzenie sięga XVI wieku. Stąd mamy jeden z najlepszych
widoków na miejscowość i jego wybrzeże.
Extramuros zachowane pozostałości jednego z pomieszczeń dla gości jacobeas, San Roque. Zawierają akta
stu osób przyjętych w XVIII wieku, jak również informacje o śmierci dwudziestu z nich z przemęczenia lub
różnych chorób.http://www.ayuntamientodelllanes.com
2013-05-30 19:44:01 - maciek: Wychodząc z Llanes mamy supermarket ALIMERKA, przy głównej drodze
przy trasie Camino.
2013-05-01 20:28:30 - Magdalena i Antoni: 10.04.2013: w La Estacion trafił się pokój dla nas dwojga.
Jak na warunki, 12 euro to rozbój. Polecamy za to bar Picos de Europa przy ulicy Manuel Romano - za 10
euro świetne menu dnia i kapitalna atmosfera.
2011-09-27 23:20:14 - Haga: Spałam w lipcu w La Estacion- 14 euro! Nie polecam- dość ponuro, brudno
w łazienkach. Jedna mikrofalówka i kuchenka z 2 płytami, trochę naczyń. Jest świetlica, w której można
usiąść i zjeść, bo w pokojach obskurnie.Dostęp do internetu gratis. Blisko sklepy.
2011-09-13 10:21:39 - Grażyna: Można zarezerować miejsce w schronisku La-Estacion obok dworca
dzwoniąc na podany telefon!
2011-09-13 10:19:44 - Grażyna: w sierpniu 2011. Zgodnie z radą hospitalera w Colombres w Pendueles
skręciliśmy ze znaków Canino na E - 9, znaki biało - czerwone, wzdłuż wybrzeża. Może dłużej ale
przepięknie aż do LLanes. Nawet to długie obejście miasta nagle szybko sprowadza do centrum Llanes.
2011-09-07 13:34:24 - Emilia: w sierpniu 2011: w LLanes bardzo trudno było zalapać sie na nocleg, trasa
z Pendueles do LLanes w przebudowie, praktycznie nie ma strzałek, tylko idzie się szlakiem E-9, który jest
piękny, ale dłuższy o kilka kilometrów. Tuż przed LLanes jest miejsce, z którego widać panoramę tego

www.caminodesantiago.pl

Strona 49/61

Camino de Santiago

Camino del Norte

miasta. Jeżeli jest się zmęczonym, zdecydowanie lepiej wybrać później szosę, ponieważ E-9 prowadzi
zupełnie naokoło.
2010-12-13 14:34:48 - Artur Kraków: Jakieś pół godziny drogi od LLanes jest albergue w Poo.
Wybierając się tam polecałbym zjeść posiłek w LLanes, bo przy niskiej frekwencji w albergue hospitalero nie
robi (oczywiście płatnej) kolacji, ale odsyła gości do nie najtańszej restauracji w Poo.
2010-10-11 20:45:07 - Ania: W drugiej połowie wrześnie albergue koło stacji kolejowej Renfe to jedyne
czynne schronisko w tym mieście. Niemcy, którzy poszli najpierw na drugi koniec miasta do innego
albergue zastali tam zamknięte drzwi i musieli się wracać do stacji. Cena dla pielgrzymów 10 euro, mimo że
oficjalne ceny dla pozostałych gości są wyższe. Jest kuchnia z mikrofalówką i opiekaczem na bagietki.
Pralka za opłatą. Niedaleko schroniska (wychodząc - w prawo i cały czas prosto) 2 markety.
2008-08-12 10:37:06 - Od Macieja: LLanes - albergue prywatne przy stacji RENFE - 10euro jest najbliżej
centrum, latem przepełnione o 14-tej ostatnie łóżko!
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Etap 17
Llanes - Ribadesella (27.2 km)

Wychodzimy na główną szosę AS-263, w kierunku Ribadesella. W miejscowości Poo jest bałagan z żółtymi strzałkami,
przez to co radzę trzymać się wskazań na Hotel Villa-Miramar, obok którego przebiega szlak jacobea. Z Poo
wychodzimy na szosę a potem szlakiem do Celorio. Gdy miniemy klasztor Celorio, wchodzimy w strefę plaż by wyjść
na szosę, która nas prowadzi do Barro. Kontynuujemy dalej różnymi ścieżkami i dróżkami, które nas doprowadzą do
miejscowości Niembro, a później do Naves. Stąd, kontynuujemy drogą, dawna trasa szlaku Llanes – Ribadesella.
Przechodzimy przez miejscowości Villahormes, Nueva, Pineres Pría i Cuerres aby zbliżyć się do Ribadesella. Albergue
dla pielgrzymów San Esteban napotkamy nieco dalej za Ribadesella, za łagodnym wzniesieniem (km 32,8). Uwaga:
albergue jest oddalone od miasta i nie ma tam nawet baru, dlatego trzeba będzie się zaopatrzyć w Ribadesella, jeśli
chcemy tam nocować.

Poo
Mieszk.: 160 | Do Celorio: 2.1 km | Do Santiago de Compostela: 421.3 km

Albergue turystyczny Llanes Playa de Poo: 1,5 km za Llanes i 200m od plaży. Pokoje 2 i 3 osobowe z
łazienką w pokoju. Pokoje 4-osobowe są obszerne z dużą szafą wbudowaną w ścianę. Pokój 8 osobowy jest
bardzo przestronny i pośrodku ma stół i krzesła. Posiada dostęp do Internetu płatny i wifi bezpłatne. Nie
dysponuje z kuchnią. Można rezerwować. Cena: Rabat 2 € dla pielgrzyma. Pytać o cenę. Miejsc: 21, Telefon:
(+34) 985 403 181 Email: ivangv@alberguesasturianos.com, http://www.alberguellanes.com
2011-10-17 12:31:18 - Marta: Alberge za 9.9 euro w Poo, troche ukryte, trzeba gdzieś kolo baru skręcić
w taki wąski korytarz i iść do końca i potem chyba skręcić w prawo... na przeciwko stadlina koni, niedaleko
plaża, sklepy są trochę dalej, ale w llanes można sobie zrobić zakupy w marketach, spałam sama z
koleżanką w 3-osobowym pokoju, miałyśmy widok na góry ;D cudowne miejsce, ale nie polecam imprez do
późna z pielgrzymami i picia wina z Hiszpanami bo następnego dnia będzie kiepsko chodzić ;P jest gitara na
której można sobie pograć, mikrofalówka i naczynia których później nie trzeba zmywać, bo hospitalero się
tym zajmie :D bardzo fajny klimat :)
2011-09-07 13:35:37 - Emilia: Albergue prywatne - completo o 10 rano, ponieważ można rezerwować
miejsca..
2010-09-02 14:57:39 - Ziemek Socha: Albergue prywatne (nie pamiętam ile, ale ponad 10e) w domu
członków zespołu muzycznego. Gitara klasyczna dostapna dla pielgrzymów. Ładny widok z funkcjonalnego
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ogrodu na elementy Picos de Europa. Hospitalierzy są niesłowni. Nie robią - dodatkowoopłacanych - kolacji i
śniadań. Jednak dom - mimo, że ukryty koło plaży - to godny polecenia.
2010-07-29 19:40:56 - Tomasz: Niestety, w lecie (chyba od lipca) ceny znacznie wzrastają. Dla
pielgrzymów z 7,50 robi się 12,50
2010-06-22 23:44:04 - Raskolnikow: Poza wakacjami jest taniej. Ja w maju płaciłem 7,5 euro.
Dodatkowo jeśli następny nocleg będziesz miał w Ribadesella zapłacisz 2 euro mniej. Nie ma internetu tylko wifi
2008-08-12 13:44:28 - Od Łukasza: Poo - albergue privato 11,90E

Celorio
Mieszk.: 460 | Do Barro: 1.9 km | Do Santiago de Compostela: 419.2 km

Możliwość noclegu w Albergue La Casona Celorio - hotel with special prizes for pilgrims, co znaczy
10€ (Łukasz, 2008-08-12), od pierwszej plaży w głąb miasteczka (kuba, 2011-06-15).
Do tej miejscowości przybywamy tuż z plaży, na wysokości klasztoru San Salvador (założony w 1107r.). Na
pierwotnym planie romańskim zachowała się wieża i wewnętrzna fasada ponieważ, jak widać, nowy gmach
klasztorny jest dużo późniejszy, zbudowany w XVIII wieku. Ten klasztor osiągnął swoją świetność w XVII
wieku. Miał pomieszczenia dla pielgrzymów otwarte od 1198 roku. W nich dawał pielgrzymom tradycyjną
gościnność klasztorną z nakazu benedictina.

Barro
Mieszk.: 300 | Do Niembro: 0.9 km | Do Santiago de Compostela: 417.3 km

Kościół Nuestra Señora de las Dolores, neoklasyczny z wieku XVIII, lecz nie dla samej w sobie budowli, lecz
dla spektakularnego jego otoczenia, Budynek postawiony na półwyspie na wydmach, które zalewane są
podczas przypływu.

Niembro
Do Naves: 4 km | Do Santiago de Compostela: 416.4 km

Naves
Do Nueva: 3.6 km | Do Santiago de Compostela: 412.4 km

Nueva
Do Pineres de Pria: 2 km | Do Santiago de Compostela: 408.8 km

Klasztor San Antolín Bedón (w XII -XIII) znajduje obok plaży, przy ujściu Bedón. Z dawnego klasztoru
pozostaje dziś tylko jego kościół, świątynia późnoromańska (wiek XII). Reszta budynków jest z w. XVIII.
2013-05-01 20:33:34 - Magdalena i Antoni: 11.04.2013: w Nueva sklep naprzeciwko kościoła otwarty
od 16:30, pozostałe od 17. Jeśli planujemy nocleg w Pineres, to dobra okazja na zakupy.
2011-09-07 13:42:19 - Emilia: sierpień 2011: nowe prywatne albergue \"Casa Principado\" dla
pielgrzymów, 12,50 euro, 15 euro ze śniadaniem (tosty z dżemem i kawa), na nasza prośbę gospodyni za
darmo wyprała nam ubrania w pralce! W Pensjonacie przy wejściu do miejscowości warto spytać o miejsce
dla pielgrzyma, za 15 E oferują nocleg w przerobionym na jednoosobowy pokój Orio!
2008-08-26 22:22:38 - andrzej: przy wejściu do miejscowości widziałem pensjonat z wywieszką "dla
pielgrzymów zniżka". Niestety, nie zanotowałem konkretnych danych...
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Pineres de Pria
Do Cuerres: 3.8 km | Do Santiago de Compostela: 406.8 km

Albergue San Rafael; Miejsc 10; jest kuchnia; donativo; ot. 16-22; brak sklepów i barów
2013-06-24 12:34:43 - Piotr Rzeszów: Do albergue w Pineras dotarliśmy po 23, na nasze szczęście
albergue była już zapełniona, więc Pani z wyraźnym bólem serca zaproponowała nam nocleg w pralniosuszarni, dorzucając nam jeszcze ciasteczka, mleko i piwko. W prawdzie bardzo mało miejsca, które
dodatkowo musieliśmy dzielić z myszkami, ale i tak jesteśmy baaardzo wdzięczni tym bardziej, że nie
chciała zapłaty:).
2013-05-01 20:35:35 - Magdalena i Antoni: 11.04.2013: albergue Rosy składa się z kilku domków. My
spaliśmy za 10 euro, w cenie jest pranie i suszenie wszystkich ciuchów! Jest kuchnia z wyposażeniem i
grzyb w łazience.
2011-09-27 23:26:27 - Haga: W lipcu w albergue Rosy był komplet, więc naszej 5 osobowej grupie
udostępniła stary dom na wzgórzu, przystosowany do przyjmowania pielgrzymów ok. 30 miejsc, cena 5
euro. CUDOWNE miejsce- cisza, spokój, piękne widoki. Duża kuchnia z naczyniami, skromne warunki
sanitarne, ale w sumie ok. Niezapomniany klimat tego miejsca, niezapomniany nocleg!!! Sama Rosa jest
bardzo sympatyczną osobą, poratowała nas pieczywem, gdyż sklepu tam nie ma:))) Polecam!
2008-08-26 22:21:01 - andrzej: albergue municypalne nie działa od paru lat!. W zamian jest małe
albergue prywatne, kawałek dalej, przy szosie. 4 miejsca (z możliwością negocjacji - np. dodatkowa osoba
na podłodze). 10euro. Kuchnia, łazienka. Można próbować rezerwacji: Rosa, tel. (0034) 609 861 373

Cuerres
Mieszk.: 300 | Do Toriello: 1.3 km | Do Santiago de Compostela: 403 km

Wyróżnia się, kościół i źródło dla pielgrzymów z XV wieku, które gasiło pragnienie pielgrzymów przez tak
wiele wieków. Nie jest na trasie camino, trzeba wejść do centrum miejscowości.

Toriello
Do Ribadesella: 5.1 km | Do Santiago de Compostela: 401.7 km

Ribadesella
Mieszk.: 6200 | Do San Esteban: 4.6 km | Do Santiago de Compostela: 396.6 km

1. Albergue młodziezowe Roberto Frasinelli; Miejsc:50; 12,50€ poniżej 30lat, starsi 14€; otwarte 8-00.00;
bary i sklepy są. 2. Albergue San Esteban de Leces; 24 miejsca , 4€, otwarte 18-22 (otwiera Dolores
mieszka w pobliżu), brak barów i sklepów 5km za Ribadesella.
Miasteczko rybackie, przy ujściu rzeki Sella, która dzieli ją na dwie strefy: wschodnią, z historyczną
starówką i ulicami centralnymi Gran Vía y Comercio. Zachodnia jest bardziej nowa, w szczególności
przestronne strefy domków jednorodzinnych. Starówka jest dobrze zachowana. Poleca sie zwiedzić
pierwotną świątynię parafialną i różne pałace jak np. renesansowy Cutre, z XVI wieku, dziś Ratusz miasta,
przebudowany wewnątrz lecz zachowujący swoją fasadę. Na wypadek gdy wybieramy nocleg w tej
miejscowość, a nie w San Esteban, będziemy mieć czas zwiedzić kaplicę dziewicy Guía, w starej części
miejscowości, na skałach nadmorskich i z pięknym widokiem. W części zachodniej miasteczka, w pobliżu
chociaż nie na pieszej trasie camino, napotykamy jaskinię Tito Bustillo, z pozostałościami osadów z paleolitu
i malowidłami naskalnymi, fantastyczne stalaktyty.
Z tej miejscowości odchodzi droga wewnętrzna do Oviedo, która wyprowadza w kierunku południowym by
ominąć trudne przejście przez Sella.
2013-05-30 19:45:50 - maciek: rzeczywiście warto pójść do San Esteban, bo to króciutki odcinek (3,5km)
i bardzo łatwe podejście, w ogóle się tego nie czuje.
2010-12-13 14:52:42 - Artur Kraków: Posiadając jeszcze jakąś rezerwę sił warto chyba jednak dotrzeć
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dalej, do San Esteban - tak robią Hiszpanie. Oszczędzamy 10 euro, następny etap jest dzięki temu o 4.2 km
krótszy, a jeśli chcemy nazajutrz dotrzeć aż do Sebrayo - zwiększamy szansę na łóżko w tamtejszej
malutkiej albergue, idąc ponad godzinę przed tymi którzy wybrali nocleg w Ribadesella
2010-10-11 20:51:30 - Ania: Albergue młodzieżowe położone przy samej plaży. Pokoje 4-osobowe, 14,50
euro. Nie ma kuchni i nie wolno niczego pichcić. Jest tylko sala telewizja z paroma stołami i krzesłami. Brak
pralki. Zamykane bodajże o 23.00. W pokojach brak stołu i krzeseł, tylko łóżka piętrowe i szafa. Za to
piękny widok na ocean ;) W pobliżu bar, kawiarnia.
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Lista miast
Miasto

Odl. Do celu
(km) (km)

Irun
Fuenterrabia /
Hondarribia

818.4
2.2

816.2

15.8

800.4

0.2

800.2

7

793.2

2.3

790.9

10.2

780.7

Zarautz

6.8

773.9

Getaria

4.2

769.7

Askizu

2.2

767.5

Zumaia

3.1

764.4

Elorriaga

3.6

760.8

Itziar

5.2

755.6

Deba

3

752.6

Aparain

1.8

750.8

Olatz

5.4

745.4

Armoate

1.9

743.5

Marquina-Xemein

13

730.5

3

727.5

1.2

726.3

2

724.3

Gerikaitz-Munitibar

0.3

724

Zarra

5.2

718.8

2

716.8

11.1

705.7

2.9

702.8

Pasaia de San Juan
Pasaia de San Pedro
San Sebastian /
Donostia
Igledo
Orio

Iruzubieta
Bolibar
Cenarruza/Ziortza

Elexalde-Arratzu
Gernika-lumo
Gerekiz

www.caminodesantiago.pl

Strona 55/61

Camino de Santiago

Goikolexalde

8.8

694

Larrabechu

5.3

688.7

Santa Maria de Lezama

2.4

686.3

Zamudio

3.3

683

Bilbao

7

676

Puente del Diablo

3

673

Barakaldo

7.7

665.3

Sestao

5.8

659.5

Portugalete

1.8

657.7

12.8

644.9

Muskiz / Pobena

1

643.9

Covaron

3

640.9

Onton

5.9

635

Baltezana

0.9

634.1

5

629.1

Santullan

3.1

626

Semano

2.8

623.2

Castro Urdiales

3.9

619.3

4

615.3

Islares

6.1

609.2

El Pontaron

0.8

608.4

7

601.4

Liendo

7.1

594.3

Tarrueza

5.1

589.2

Laredo

5.9

583.3

4

579.3

2.5

576.8

Cicero

3

573.8

Gama

3.6

570.2

Escalante

2.2

568

Playa de la Arena

Otanes

Allendelagua

La Magdalena (za El
Pontaron)

Colindres
Treto
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Noja

7.9

560.1

6

554.1

Bareyo

3.5

550.6

Guemes

4.5

546.1

Linderrio

3.5

542.6

Galizano

0.9

541.7

Latas

4

537.7

Somo

2

535.7

Santander

4.1

531.6

Penacastillo

4.6

527

Boo de Pielagos

6.8

520.2

Arce

3.8

516.4

Oruna

1

515.4

Mogro

4.5

510.9

Cudon

3.1

507.8

4

503.8

Barreda

1.7

502.1

Camplengo

4.2

497.9

Santillana del Mar

0.8

497.1

Arroyo

2.2

494.9

Oreña

1.4

493.5

Caborredondo

1.2

492.3

Novales

5.3

487

Cobreces

2.5

484.5

La Iglesia

4.9

479.6

Concha

2.6

477

Comillas

1.4

475.6

El Tejo

6.1

469.5

San Vicente de la
Barquera

5.8

463.7

Acebosa

1.7

462

San Miguel de Meruelo

Requejada

www.caminodesantiago.pl

Camino del Norte

Strona 57/61

Camino de Santiago

Serdio

5

457

Pesues

3.9

453.1

Unquera

9.8

443.3

1

442.3

Buelna

7.1

435.2

Pendueles

1.4

433.8

Llanes

10

423.8

Poo

2.5

421.3

Celorio

2.1

419.2

Barro

1.9

417.3

Niembro

0.9

416.4

Naves

4

412.4

Nueva

3.6

408.8

2

406.8

Cuerres

3.8

403

Toriello

1.3

401.7

Ribadesella

5.1

396.6

Colombres

Pineres de Pria
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¡Buen Camino!
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