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Camino del Norte (odcinek przez Oviedo)
Alternatywna trasa na Camino Norte pomiędzy Sebrayo a Aviles prowadząca przez stolicę Asturii - Oviedo. Przewodnik
powstał dzięki pomocy P. Macieja Ratajczaka - dziękujemy!

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
Sebrayo - Vega de Sariego (21.8 km)

Wariant  wewnętrzny,  w którym opuszczamy brzeg by odwiedzić  stolicę Asturii.  Dlatego,  idziemy z  Sebrayo do
Casquita tak jak idzie się do Gijón, lecz w tym miejscu wybieramy wariant do Oviedo. Od tego miejsca, kontynuujemy
szosą w kierunku Camota, po spadku. Potem, droga nas prowadzi do Castiello, i naprzemian ścieżkami i szosą, do San
Pedro de Ambás. Stąd jest blisko do klasztoru Valdediós, możemy zboczyć z drogi żeby go odwiedzić. Od San Pedro
de Ambás kolarze muszą kontynuować szosą, ponieważ strzałki nas prowadzą na ścieżkę skomplikowaną i o silnym
spadku, mijając Arbázal, do wysokości La Campa. Idziemy na zmianę ścieżkami równoległymi do szosy i szosą by
dojść do Figares. Od tej miejscowość, kontynuujemy szosą SR-1, która nas doprowadzi, do Pedrosa i Carcabada i do
Vega de Sariego.

Sebrayo  
Mieszk.: 200 | Do Villaviciosa: 6 km | Do Santiago de Compostela: 388.1 km

Miejsc: 14; Tel. D&ntilde;a. Sonia 985-996-012 mieszka blisko. Donativo, ot. 10-22

W tej małej miejscowości jest wskazanym zobaczyć kościół Santa María, z XIII wieku, przykład romańskiego
asturiano. Jest jednonawowy na planie kwadratu sillería.W Sebrayo nie ma barów czy sklepów, chociaż jest
lokal, w którym się można zaopatrzyć się w podstawowe artykuły żywnościowe.
2013-06-24 12:42:29 - Piotr Rzeszów: Faktycznie nocleg 4euro od os, ale udało mi sie utargować 7E za
2 os ;). Hospitaliera mieszka ok 100m dalej... idąc za drogą skręcamy w pierwszą w lewo i chyba pierwszy
lub drugi dom po lewej. Pod albergue podjeżdża auto-sklep... z cenami które przyprawiają o zawrót głowy
1,25 za bagietkę... Albergue faktycznie niezbyt czyste, ale jak zawsze sobie powtarzam... Pielgrzym nie
wymaga, pielgrzym jest wdzięczny :).
2013-05-30 19:52:28 - maciek: maj 2013: nocleg 4 euro, hospitalero rzeczywiście supersympatyczna,
albergue dość ubogie i wymagająca odświeżenia, materace dość okropne i brudne, 2 razy (około 15:00 i
19:00 podjeżdża sklep samochodowy), ponadto w albergue jest automat z napojami (woda, cola, piwo), w
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kuchni jest piecyk z dwoma czynnymi palnikami (z dwóch pozostałych wyjęto pokrętła, by peregrinos ich
nie używali). Nieprawda, że przy wyjściu z Sebrayo oznakowanie strzałkowe jest mylące.
2012-08-31 18:04:16 - assol: Uwaga przy wychodzeniu z Sebrayo! Bardzo łatwo się zgubić przez żółte
strzałki  Camino Covadonga, które wiodą w zupełnie innym kierunku! Brak dobrych oznaczeń,  lepiej  z
Sebrayo  do  Villaviciosa  trzymać  się  drogi.  Spotkaliśmy  pielgrzymów,  którzy  idąc  za  pomieszanymi
strzałkami po godzinie wrócili do punktu wyjścia albo w ogóle się pogubili.
2012-08-31 17:58:00 - assol: sierpień 2012: nocleg 5 euro, miejsc 16, najbliższa restauracja jest 10
minut drogi przez strome zbocze usłane krowimi plackami i pełne pokrzyw, ale menu del dia za 8 euro i
najedliśmy się za wszystkie czasy. Wieczorem objazdowy sklep. Brak jakiegokolwiek czynnego kościoła w
okolicy.
2011-09-27 23:38:50 - Haga: Nocleg faktycznie 3 euro, jak to jest w municipialnych albergach w Asturii.
Schronisko b. skromne, ale dla mnie panuje tan wspaniala atmosfera- energiczna hospitalera ujmuje swoją
serdecznością i żywiołowością, było nas pielgrzymów tego dnia o wielu za dużo jak na to schronisko, a
wszystkim nam zaoferowała  miejsce-  można  było  spokojnie  spać  na  materacach  i  karimatach.  Mała
kuchenka z naczyniami(można włączać tylko 2 płyty, bo zaraz wysadza korki i nic z gotowania i ciepłej
wody:))) W Sebrayo można się już żegnać z tymi, co wyruszają na primitivo.
2010-09-18 09:30:57 - Peter Alex: Lokalu, o którym mowa w opisie już nie ma. Jednak po południu dwa
razy przejeżdżał obwoźny sklep, w którym można się było zaopatrzyć w produkty spożywcze (warto o tą
opcję zapytać hospitaleirę). W lipcu 2010 roku nocleg kosztował 3 euro. Hospitaleira mieszka około 50-100
metrów idąc ulicą dalej za schroniskiem po lewej stronie pod numerem 7 (uliczka idąca stromo w górę).

Villaviciosa      
Mieszk.: 14300 | Do La Campa: 11.5 km | Do Santiago de Compostela: 382.1 km

Niegdyś nazywana Maliayo, zmieniła nazwę na teraźniejszą, co znaczy "Miasteczko bogate" ze względu na
żyzność swoich ziem i ważnych szlaków handlowych, które dochodziły do miasteczka. Możemy zwiedzić
parafię Nuestra Se&ntilde;ora de la Oliva,  świątynię wczesnogotycką z wieku XIII.  W tej  miejscowości
umieszczono  jeden  z  wielu  szpitali  dla  pielgrzymów,  z  zastrzeżeniem "tylko  dla  osób,  które  idą  na
pielgrzymkę do Santiago w Galicji", to znaczy, wyłącznie dla pielgrzymów jacobeos.
2013-05-30 19:55:32 - maciek: wychodząc z Villaviciosa można wybrać (szczególnie podczas deszczowej
aury i dużej ilości błota) opcję wzdłuż drogi N-632 do Gijon. Trasa spokojna, choć brak pobocza.
2013-05-01 20:51:53 - Magdalena i Antoni: Schronisko w Valdedios jest kilka km w stronę Oviedo. W
samej Villaviciosie raczej nie ma albergue, spaliśmy w hotelu Carlos (15 euro od osoby), śniadanie, ręczniki,
sznurki  do  suszenia  prania  za  oknem,  ładne wnętrze.  Bar  Mister  na  ulicy  Manuel  Cortina  daje  plato
combinado za 7 euro.
2012-08-31 18:01:12 - assol: Wg przewodnika kantabryjskiego: albergue de peregrinos de Monasterio
Sta. Maria de Valderiós, miejsc 30, całoroczne, 5 euro. Nie spaliśmy tam, słyszeliśmy tylko, że jest. Tel. 985
892 325 lub 692 801 507.
2011-11-22 20:41:05 - Artur: lipiec 2011: dla pielgrzymów nocleg w Hostal-Cafe del Sol, 12 euro od
osoby w dwójce. Szybciutko się wypełnił. Calle del Sol nr 27, Villaviciosa. Camino prowadzi nas prosto na
ten hostal, trudno go przegapić.
2011-09-07 13:48:23 - Emilia: sierpień 2011: hotel Carlos za 25 e na osobe, alberuge zapełniło się przed
14, najtańszy hostel 20 e na osobę.
2011-08-19 22:37:27 - Mar: Przed 2 tygodniami bylam w Villaviciosa i powiedziano mi, ze w hotelu Carlos
nie ma znizek dla pielgrzymow w sierpniu..Najblizsze schronisko jest w Valedios - podobno niezle, choc
trzeba ze soba wziac jedzenie, bo na miejscu nie ma sklepu. Valedios warto zwiedzic.
2011-06-15 21:47:51 - kuba: śpimy dziś w hotelu Carlos I. 15E od osoby w 2 a 20E w jedynce. W cenie
pokój z łazienka i śniadanie z gorącym dowolnie wybranym (kawa, herbata,czekolada) napojem w termosie
przyniesione wieczorem do pokoju. Także wifi oraz sejf.
2010-06-22 23:47:00 - Raskolnikow: Jeśli już nocujesz w Villaviciosa, nie warto nocować w hostalu, bo
taka sama cena jest w hotelu Carlos I, a warunki o niebo lepsze.
2010-02-22 19:20:19  -  Krzysztof:  \"Nowe schronisko dla pielgrzymów w Valdedios.  17 lutego 2010
Kongregacja Świętego Jana,  który podjął  ostatnio za klasztor  Santa Maria  de Valdedios w Villaviciosa
(Asturias) usługa została schronisko dla pielgrzymów. Zakład dysponuje 12 łóżkami w chwili obecnej, ale
wkrótce ma 24. Klasztor Santa Maria de Valdedios znajduje się w gminie Villaviviosa (Asturias), na trasie
pielgrzymki\".
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San Pedro de Ambas
Do La Campa: 4.7 km | Do Santiago de Compostela: 375.3 km

Blisko mamy Valdediós. Nie jest jednak na trasie dla pieszych pielgrzymów etap może się nadmiernie
wydłużyć. Dla tych na rowerze nie ma problemu by zajechać do klasztoru cystersów Valdediós (lub pieszo,
jeśli idzie się z wyprzedzeniem). Najstarszym obiektem kompleksu jest kościół San Salvador de Valdedios,
poświęcony w 893. Ciekawostką jest wpływ mozarabski na zdobieniach blanków. Jest bazyliką trzynawową,
wyróżnia się wysokość nawy środkowej oraz pozostałości malarstwa ściennego w jego wnętrzu. Klasztor, był
ufundowany w 1220, obok świątyni przedromańskiej San Salvador i kościoła poświęconego Santa María,
wzniesionego w 1218.  Możliwe zwiedzanie  z  przewodnikiem po całym kompleksie  wg harmonogramu
zmiennego stosownie do pory roku.

La Campa
Wys.: 389 m.n.p.m. | Do Vega de Sariego: 4.3 km | Do Santiago de Compostela: 370.6 km

Vega de Sariego
Mieszk.: 1300 | Wys.: 292 m.n.p.m. | Do Pola de Siero: 8.6 km | Do Santiago de Compostela: 366.3 km

miejsc: 16; klucz w barze

2010-07-29 20:13:17 - Tomasz: Albergue malutkie. Klucz, sello, zapis i opłata (5 euro) w barze Casa
Rufo. Jeśli chodzi o jedzenie, to w barach niestety - tylko bocadillos.
2008-08-26 23:01:07 - andrzej: w mieście są dwa bary, w tym drugim (=nie w tym gdzie jest klucz),
mimo że na pierwszy rzut oka wygląda jak speluna, w części restauracyjnej za zasłoną można zjeść obiad.
W mieście jest też parę sklepów. Albergue bez kuchni, jest tylko mikrofalówka.



Camino de Santiago Camino del Norte (odcinek
przez Oviedo)

www.caminodesantiago.pl Strona 6/14

Etap 2
Vega de Sariego - Oviedo (25.5 km)

Etap łatwy i dosyć jednostajny, który prowadzi, prawie w całości szosą do rozległego obszaru miejskiego Oviedo.
Od Vega de Sariego wyjdziemy na szosę SR-1 i zaraz na AS-331 do Pola de Siero. Przechodzimy tę miejscowość i
wychodzimy przez osiedle La Soledad, by kierować się do La Carrera. Za łagodnym wzniesieniem, dostrzeżemy w tle
po raz pierwszy Oviedo. Potem, rozpoczynamy schodzenie do Berrón. W Berrón przejdziemy N-634, wychodzimy z
miejscowości, przechodzimy drogę szybkiego ruchu Oviedo – Villaviciosa i tory kolejowe, by wejść do Carvajal. Tu
skierujemy się do Fonciello  i  szlakiem camino,  przybywamy do Meres.  Stąd,  rozpoczyna się strefa miejska,  od
miejscowości Campu, Granda i  Colloto. Wchodzimy wkrótce do Oviedo chociaż, by dojść do centrum, będziemy
musieli przejść długą ulicę Tenderina do centrum i Katedry El Salvador.

Pola de Siero
Mieszk.: 11800 | Wys.: 230 m.n.p.m. | Do Oviedo: 16.9 km | Do Santiago de Compostela: 357.7 km

Mijamy kościół San Pedro, który ciągle utrzymuje parę elementów stylu romańskiego z drugiej połowy wieku
XII.

2011-08-19 22:39:10 - Mar: Swietne schronisko w Pola de Siero. Bardzo przyjazni hospitaleros. Polecam.
2011-02-02 22:49:45  -  Krzysztof:  Nowe Albergue otwarte w czerwcu 2010r. Miejsc 18, cena 5euro,
czynne od 13.30, całoroczne.

Colloto
Do Oviedo: 5 km | Do Santiago de Compostela: 345.8 km

Oviedo          
Mieszk.: 212000 | Wys.: 218 m.n.p.m. | Do Posada de Llanera: 11 km | Do Santiago de Compostela: 340.8 km
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Refugio El Salvador Oviedo - całoroczne, www.caminotineo.com/portada_1.htm, adres: Ulica San Pedro
Mestallón, 1, tel. albergue: 985 22 85 25, godzinny: od 19:00 w robocze i od 20:00 w święta. Brak kuchni.

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

Ten etap łączy Oviedo z Camino de la Costa, dla tych pielgrzymów, którzy pragną kontynuować tę opcję zamiast
Camino Primitivo, która łączy Oviedo z Santiago de Compostela. Jest etapem, na którym asfalt będzie nam towarzyszy
praktycznie na całej trasie, oprócz obszarów miejskich Oviedo i Avilés, od startu do końca.
Od Katedry, wychodzimy z Oviedo przez Norte, ulice, Aguila, Cascona, Foncala, Avda de Pumarín i Aureliano San
Román. Aby nie iść zawsze główną szosą, żółte strzałki nas sprowadzą na drugorzędne wyasfaltowane ścieżki do
Puente de Cayés. Wkrótce po tym punkcie, zbaczamy do La Habana i stąd, także drugorzędną szosą do Posada de
Llanera. Od tej miejscowości żółte strzałki znowu nas prowadzą po camino, które omija szosę AS-17, kończą się
przechodząc przez La Miranda. Będziemy kontynuować ścieżkami do Villar, by wejść na AS-17, szosę, którą będziemy
kontynuować, aż do bólu do samego Avilés.

Posada de Llanera
Do Solis: 9 km | Do Santiago de Compostela: 329.8 km

La Miranda
Wys.: 250 m.n.p.m. | Do Solis: 4 km | Do Santiago de Compostela: 324.8 km

Solis
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Do Cancienes: 3 km | Do Santiago de Compostela: 320.8 km

Cancienes
Do Nubledo: 1 km | Do Santiago de Compostela: 317.8 km

Nubledo
Do Villalegre: 3 km | Do Santiago de Compostela: 316.8 km

Villalegre
Wys.: 70 m.n.p.m. | Do Aviles: 1 km | Do Santiago de Compostela: 313.8 km

Aviles       
Mieszk.: 84000 | Do Santiago de Compostela: 312.8 km

Albergue municipal Pedro Solís: 76 miejsc w jednej sali, 5€, C. Gutiérrez Herrero 1 (róg avenida de
Cervantes), odnowione w 2011, tel. 985-54-76-38 / 669-30-26-76, całoroczne, kuchnia, czyste prysznice (po
3 dla pań i panów plus jeden dla osób niepełnosprawnych), pralka
Miasto było jednym najważniejszych ośrodków przyjmowania pielgrzymów przybywających tu okrętami
morzem.  Stare  miasto,  nazywane Conjunto  Histórico,  zachowuje  ważne skarby architektury  cywilnej  i
religijnej.  Wyróżnia się zabytkowy kościół  parafialny San Nicolás Bari,  który zajmuje miejsce dawnego
klasztoru franciszkanów. Posiada elementy romańskie (fasada i dwa łuki), wieżę z XVI wieku i krużganek z
XVI w. podzielony na dwa piętra. U jego stóp znajduje się źródło Caños de San Francisco, z końców XVI
wieku, z sześcioma ludzkimi głowami, trzema tarczami i basenem. Są także kaplica San Cristo del Rivero,
usytuowana  na  ulicy  Rivero  i  stary  kościół  Świętego  Tomasza  z  Canterbury,  świątynia  romańska  z
elementami protogóticos. W każdym razie, wystarczy przejść się ulicami La Ferrería i Rivero by podziwiać
wspaniałe gmachy starej części Aviles.
2013-10-15 00:57:32 - Gośka i Michał: Albergue niezbyt przyjemne (kącik kuchenny również). Na plus-
prysznice. W albergue pytac o dalszą drogę przez miasto do Piedrasblancas.
2013-09-27 17:47:13 - Dorota: W albergue jest jedna duża sala około 60 miejsc i mniejsza na piętrze.
Duża łazienka z 3 prysznicami. Bardzo blisko do \"starego miasta\". Wyszliśmy o godz. 7.30 do Soto de
Luina a doszliśmy na 19.00 .Zrobiliśmy tylko jedna przerwę na jedzenie w południe, a około 16.00 szliśmy
prawie na czworakach tak jest stromo w górę i w dół. Po tej trasie wszystko jest już łatwe!
2013-07-27 18:09:08 - Kajetan: Schronisko dość zaniedbane i brudne materace. Dużo miejsc i czyste
nowe łazienki. 5e A do Soto de Luina rzeczywiście niecałe 40km
2013-07-15 20:08:59  -  Radziuuu:  UWAGA!  TO NIE  JEST 30 KM!  Ta trasa  wynosi  40 KM!  Polecam
zatrzymanie się w okolicy EL PITO, a następnego dnia dojście do SOTO DE LUINA.
2013-05-31 10:47:59 - maciek: W albergue miejskim w Aviles ta nowa łazienka (na piętrze) jest super.
Sam nocleg kosztował  w maju  2013 5  euro.  Położone jest  przy  wejściu  do starego miasta,  blisko  2
supermarkety Alimerka, 3 stare kościoły, więc i na mszę jest łatwo dotrzeć.
2013-05-01 21:01:59 - Magdalena i Antoni: Jeśli kogoś nie odstrasza kuchnia chińska - restauracja
Shanghai City II (ul. Doctor Jimenez Diaz) oferuje za 9 euro posiłek z trzech dań z winem + deser. Msze w
kościele św. Tomasza z Canterbury - 08:30, 10:30, 19:30 w dni powszednie, w niedzielę więcej (można
sprawdzić na misas.org).
2012-08-31 18:10:18 - assol: Nieprzyjemny odcinek tuż przed Aviles, idzie się suchą szosą z wąskim
poboczem  wśród  zakładów  przemysłowych,  obok  przejeżdżają  rozpędzone  tiry,  a  kilka  kolejnych
drogowskazów wskazują co 30 minut drogi wciąż 4 km do Aviles. Na przedmieściach zniknął szlak, trzeba
iść cały czas prosto drogą, albergue jest tuż na początku centrum miasta.
2012-08-13 18:40:21  - mroov: Aviles, miejsc ok 60, cena 5€. Jak obwieszczal Peter Alex schronisko
odremontowane,  ale  wydaje  mi  sie,  ze  jedynie  czesciowo.  Dodatkowe  lazienki  w  budynku  obok  ze
zbiorowymi prysznicami. Na dworze kuchenka na prad oraz naczynia, miejsce do prania i suszenia, a takze
jadalnia (wlasciwie po prostu stoliki na zewnatrz budynku). W starym budynku dwie sale do spania (duza i
mala) oraz po dwa prysznice damskie i meskie. Bardzo mily hospitalero, mowiacy dobrze po angielsku (ale
byl chyba tylko tymczasowo). Swiatla gasna o 23.00. Mozna nabyc credencial - jesli spisz w tym albergue to
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za darmo, jesli nie to za 1 €. W miescie oczywiscie sklepy i bary.

Dalej  droga  biegnie  wzdłuż  Camino  del  Norte  -  szczegóły  znajdziecie  w  odpowiednim
przewodniku na www.caminodesantiago.pl
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Lista miast

Miasto Odl.
(km)

Do celu
(km)

Sebrayo  388.1              

Villaviciosa 6 382.1          

San Pedro de Ambas 6.8 375.3                

La Campa 4.7 370.6                

Vega de Sariego 4.3 366.3               

Pola de Siero 8.6 357.7                

Colloto 11.9 345.8                

Oviedo 5 340.8      

Posada de Llanera 11 329.8                

La Miranda 5 324.8                

Solis 4 320.8                

Cancienes 3 317.8                

Nubledo 1 316.8                

Villalegre 3 313.8                

Aviles 1 312.8         
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¡Buen Camino!¡Buen Camino!
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