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Etap 10b Lugo  - Friol 24km 

Jeszcze jeden wariant camino, o którym można uzyskać informacje od hospitalero w Lugo. Mój opis zrobiłem na 
podstawie wspomnień Julio F. de Benito www.alberguedeperegrinos.com, a mapki są ze strony 

http://www.estradasecorredoiras.blogspot.com/   

Opuszczamy albergue i kierujemy się żółtymi strzałkami. Szlak prowadzi od katedry w Lugo przez bramę Santiago i 
prowadzi ulicami Lugo C/ Santiago, skręca w lewo na most, za mostem zaraz w prawo w Rua de Fermin Rivera wzdłuż 
rzeki i doprowadza do szosy N-540, przecina szosę i prowadzi lokalną drogą w kierunku Obrazai i oznakowany jest 
zielonymi i żółtymi strzałkami. Za Veral, w okolicy Santa Maria Alta szlak się rozgałęzia: 

1) w lewo lokalną drogą LU-2932 i prowadzi przez Vilacha de Mera do Boveda gdzie znajduje się sanktuarium Santa 

Eulalia de Boveda. Są to pozostałości po romańskim sanktuarium poświęconego Św. Eulalii z III w.  (14km od Lugo), 
wcześniej Sanktuario de Cibeles, w którym praktykowano obrząd „chrztu krwi”! Z racji wielu ofiar zaniechany. Do dziś 
zachował się basen, który temu służył. Jest tam jeszcze co oglądać! Uwaga: Do Boveda można dojść idąc szlakiem 
tradycyjnym z szosy LU-2901 około 13 km od Lugo, na skrzyżowaniu  w prawo z lokalną drogą jest drogowskaz „Santa 
Eulalia de Boveda” to około 2km do sanktuarium. Opuszczamy Boveda lokalną szosą LU-2932. Szlak prowadzi przez 

małe osady Valin i Folgueria, dalej Guldriz i Guldriz de Abaxo, skąd do Friol w lewo polną drogą lub ścieżką. W “Casa 
Benigno” – restauracja i pension, po prawej stronie szosy LU-232 za zakrętem, można spędzić noc za 12 euro (cena 
dla pielgrzymów), Tel. +34 982375028, można rezerwować. Menu del Dia za 9 euro. Jest też coś co nazywa się 
ALBERGUE DE MIRAZ ale nie jest to albergue dla pielgrzymów. 
2) Drugi wariant prowadzi szutrowymi lub polnymi drogami nieco na prawo od szosy LU-232 przez Locai, Retorta, 

poniżej Cota przecina szosę LU-234 i dalej szutrową drogą początkowo na lewo od rzeki Narla, którą jeszcze 
dwukrotnie przecina przed dojściem do Friol. 

 

Lugo    do Friol  24km 

Friol       do Sobrado Dos Monxes 25,2km 

“Casa Benigno” pension 12 euro nocleg, Tel. +34 982375028, można rezerwować. 
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Etap 11b Friol - Sobrado dos Monxes 25,2km 

Z Friol do Sobrado można iść szosą LU-233, a szlak jest wytyczony na lewo od tej szosy, przecina ją na wysokości 
Vilarino by biec po jej prawej stronie, a do Sobrado wprowadza po szosie.  Z Friol wychodzi się ścieżką wyłożoną 
płytkami przez park miejski w kierunku basenu miejskiego, mija drewniany krzyż, przechodzi obok młynu wodnego 
“Muińo de Seren”, który nadal funkcjonuje. Szlak prowadzi teraz ścieżkami przez łąki, mija kamienny krzyż i przecina 
szosę lokalną biegnąc w kierunku fortu “Fortaleza de S. Paio de Narla”, małą osadę Ordonez, Xia, wzdłuż rzeki 
Canadaide do młynu wodnego na tej rzece, do Laxe de Arriba, przecina tu lokalną szosę LU-2120 i dalej na zachód do 
Foxo do Cabrito i dalej aż do lokalnej szosy AC-4604 wchodząc do Prowincji A’Coruna, Skręca w prawo na tę szosę i w 

Abeledo skręca w lewo w kolejną szosę lokalną, która doprowadza do szosy AC-934 prowadzącej do Sobrado i skręca 
w nią w lewo. W tym miejscu łączy się ten wariant Camino Primitivo z Camino del Norte i dalej podążamy do Sobrado 
prowadzeni tradycyjnymi słupkami kilometrowymi z muszlą. Dochodzi do miejscowości Vilarino, w której jest bar. W 
tej miejscowości na pierwszym skrzyżowaniu w prawo stoi tradycyjny słupek z muszlą wskazujący że, szlak prowadzi 

dalej w prawo lokalną drogą, która zatacza łuk i w Guiza wraca do szosy AC-934 i skręca w nią w prawo. Teraz już 
systematycznie prowadzą nas tradycyjne słupki z muszlami. Po prawo mijamy zbiornik wodny, cały czas szosą 
wchodzimy do Sobrado. 

 
Dwie mapki z tej samej strony nieco różniące się trasy. 

 

Sobrado dos Monxes Friol    do Castro: 4.4 km  

Albergue dla pielgrzymów, klasztorne, mieści się w Klasztorze Benedyktynów (dawniej Cystersów)  Monasterio de 

Santa María de Sobrado, całoroczne, 66 miejsc w 3 salach, cena 5 euro, otwarte od 16.30, zamykane o 22.00, jest 
kuchnia. Niepowtarzalna atmosfera, możliwość zwiedzenia kompleksu klasztornego oraz udział w komplecie. Uwaga 

rano można opuścić albergue o 7-mej! 

Miasteczko z ok. 300 mieszkańców skupione wokół klasztoru Monasterio de Santa María de Sobrado, który pochodzi 
z X w., jednak pierwszy większy budynek powstał w XII w., do dziś zachowała się kaplica Marii Magdaleny oraz 

kapitularz. Barokowy kościół pochodzi z XVIII w., a budynki klasztorne z XVI-XVIII w. W średniowieczu był jednym z 
najważniejszych klasztorów Galicji. 

 


