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CAMINO PORTUGALSKIE CZ. II PORTO – SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Przewodnik powstał w wyniku kompilacji materiałów, jakie znalazłem na różnych stronach internetowych, a przede 
wszystkim na przewodniku w języku hiszpańskim wydany w 2006r przez AGACS Asociación Galega Amigos Camino de 
Santiago i dostępnym na stronie http://www.amigosdelcamino.com/php/upload/GUIA_ESPANOLreduc.pdf, drugim 
w kolejności przewodnik Laurie Reynolds opublikowany na stronie http://www.csj.org.uk/guides-online.htm, 
aktualizowany we wrześniu 2009r. Wykorzystałem też informacje z materiału pt. „Powrót do Santiago de 
Compostela2” Zofii  Fryźlewicz z Jej camino w 2009 r., a także uwagi i opisy zamieszczone na forum polskich stron o 
camino, szczególnie „Tomka Włóczykija”. Wiele cennych uwag do wersji roboczej przewodnika wniosła Ania tuż po 
swoim powrocie z camino, a więc gdy miała jeszcze wszystko w swej pamięci, swoją cegiełkę dołożył Tadeusz, który 
jako jeden z pierwszych przeszedł trasę z wersją roboczą przewodnika. Wszystkim, którzy zechcieli się podzielić 
swoimi informacjami serdecznie dziękuję. Do tego doszły moje doświadczenia z wędrówki we wrześniu 2011r, przy 
pięknej słonecznej pogodzie (wędrówkę rozpocząłem w Lizbonie). 
Do opisu trasy wykorzystałem mapki z http://gl.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=CaminoUli2009. W części 
hiszpańskiej mapki pochodzą ze strony www.caminodesantiago.consumer.es. Profile trasy pochodzą ze strony 
www.alberguerates.com.sapo.pt . Aktualizacja 03.2014 dotyczy głównie schronisk (albergues) i opis szczegółowej 
trasy przez Porto od katedry do wejścia na szosę N306 na podstawie Street view Google. 

Trasa camino z Porto do Santiago opisana w tym przewodniku nosi nazwę Camino Portugalskie Centralne lub 
Wewnętrzne (Interrior). Jej długość to około 240km z dokładnością do 10 km, raczej w dół czyli na około 10 dni 
wędrówki. Wszystko zależy od indywidualnych celów i możliwości.  
Alternatywą do opisanej w przewodniku trasy jest kilka tras biegnących bądź na zachód bądź wschód od trasy 
Camino Centralnego. Wiedzę na ten temat uzyskałem częściowo podczas mojej wędrówki w 2011r, z wpisów na 
forum, a przede wszystkim z materiału przesłanego mi przez Ankę K., a także ze strony w Internecie 
http://www.caminador.es/?page_id=117 , na której jest więcej informacji oraz bardzo szczegółowe mapki 
poszczególnych fragmentów tras. Poszczególne warianty łączą się z Camino Centralnym w Ponte de Lima, Tui lub 
Redondela. Najlepszą ilustracją jest mapa, na której zaznaczony jest przebieg poszczególnych wariantów.  
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować Ance K., Ewelinie i Elżbiecie, które podzieliły się swoją wiedzą i 
informacjami zdobytymi podczas wędrówki. To dzięki nim mamy przejrzysty obraz tras Camino Portugalskiego i 
mamy wybór. Wypowiedzi Rodaków na forum dotyczące Camino Portugalskiego zamieściłem w przewodniku i 
wyróżniłem je kursywą. 
Aby nie rozbudowywać przewodnika o Camino Centralnym, opracowałem oddzielne mini przewodniki dla 
poszczególnych wariantów. Każdy ma więc wybór i komponując sobie przewodnik dobierając z poszczególnych części 
to co w drodze będzie mu potrzebne. 
Przedstawiony podział na etapy nie jest obligatoryjny, sam zmieniłem go podczas wędrówki dostosowując do czasu 
jakim dysponowałem oraz chęci zwiedzenia ciekawych miejsc. Zrobiłem sobie jednodniową przerwę w Porto oraz 
zszedłem z szlaku w Barcelos by pojechać autobusem do Bragi i Guimarães (na to drugie miasto namówili mnie już w 
Bradze znajomi Węgrzy), by wrócić autobusem do Barcelos i kontynuować wędrówkę. Polecam taki „skok w bok” - 
warto! Zwykle planując wędrówkę zostawiam sobie minimum 2-3 dni rezerwy czasowej, którą wykorzystuję zwykle 
albo w Santiago albo na zmianę planów podczas wędrówki ulegając sugestiom innych lub oczarowaniu mijanych 
miejsc.  
W przewodniku cytuję wypowiedzi osób z forum dotyczące drogi, miejsc i albergue. Są to ich subiektywne 
spostrzeżenia i nie zawsze się w pełni potwierdzają bo pochodzą sprzed 2-3 lat. Ceny za nocleg w albergue, nr 
telefonów są z jesieni 2013r. 
Poniżej mapka północnej części Portugalii i Galicji z zaznaczonym przebiegiem tras wszystkich znanych mi wariantów 
Camino Portugalskiego z Porto. 

http://www.amigosdelcamino.com/php/upload/GUIA_ESPANOLreduc.pdf
http://www.csj.org.uk/guides-online.htm
http://gl.wikiloc.com/wikiloc/user.do?name=CaminoUli2009
http://www.alberguerates.com.sapo.pt/
http://www.caminador.es/?page_id=117
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Najbardziej na zachód, zaznaczone 
zieloną linią przerywaną, przebiega 
Camino Portugalskie – Camino 
Nadbrzeżne (w oryginale Senda Litoral, 
tłum. autora). Zaczyna się w Porto i 
kończy w Caminha. Dalej po stronie 
hiszpańskiej wariantem Camino da Costa 
z możliwością trzymania się jak najbliżej 
wybrzeża, tam gdzie jest to możliwe (bez 
oznakowania), a korzystanie z bazy 
noclegowej opisanej w przewodniku 
Camino da Costa. Szlak nie jest 
oznakowany, a strzałki pojawiają się tam 
gdzie pokrywa się z Camino da Costa. 
Obok, nieco na wschód, zaznaczone 
czerwoną linią przerywaną biegnie 
Camino Portugalskie – Camino da Costa. 
Zaczyna się w Porto i kończy w 
Redondela, Tui lub Valenca. Dalej 
szlakiem Camino Centralnego. Szlak jest 
oznakowany od Vila da Conde. 
Kolejne na wschód to Camino 
Portugalskie – Camino da Senora do 
Norte, zaznaczone linią przerywaną  
nieco innym odcieniem zieleni. 
Rozpoczyna się w Barcelos, a kończy w 
Vigo. By dojść do szlaku Camino 
Centralnego w Redondela korzystamy z 
opisu etapu 7 Camino da Costa. 
Oznakowanie szlaku nieregularne. 
Na wchód od Camino Portugalskiego - 
Camino Centralnego zaznaczonego na 
mapie linią przerywaną w kolorze 
granatowym, przebiega Camino 
Portugalskie – Camino de Braga, 
zaznaczone na mapie linią przerywaną w 
kolorze ciemnego fioletu. Zaczyna się w 
Porto, a kończy w Pont de Lima. Dalej 
szlakiem Camino Centralnego. 
Oznakowanie szlaku nieregularne. 
Mam też informację, że z Ponte de Lima 
można pójść na wschód wzdłuż rzeki 
Lima przez Ponte de Barca, Arcos 
Valdevez, Ermelo, Soajo, Lindoso, 
granica z Hiszpanią i dalej Madalena, 
Lobios, Entrime, Bande, Celanova do 
Orense skąd szlakiem Camino Sanabres 
do Santiago! Ten wariant nazywany jest 
Caminho de Celanova. 
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Mapki szczegółowe, które pochodzą z wydawnictwa Fundacion Camino de Santiago pt ”Caminos Xacobeos en El sur 
Pontevedra, del Rio Duero al. Rio Lerez”, które otrzymałem od Anki K.: 

 

Mapka obszaru między rzeką Lagares a Lerez 
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Mapka obszaru między rzeką Minho a Lagares 
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Mapka obszaru między rzeką Lima a Minho 
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Mapka obszaru miedzy rzeką Cavado a Lima 

 
Mapka obszaru między rzeką Ave a Cavado 
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Mapka obszaru między rzeką Duoro a Ave 
Oznaczenia: 

Linia przerywana w kolorze ------------  Camino Nadbrzeżne (Senda Litoral) 
Linia przerywana w kolorze ------------  Camino da Costa 
Linia przerywana w kolorze ------------  Camino da Senora do Norte 
Linia przerywana w kolorze ------------  Camino Centralne 
Linia przerywana w kolorze ------------  Camino Braga 

A    - Albergue – schronisko (zwykle miejskie, kościelne lub prywatne) 

R    -Refugio – schronisko o uboższym wyposażeniu 

P  -Pousada da Juventude – schronisko młodzieżowe 
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Uwagi ogólne: 
 Credencial za pół euro można nabyć w katedrze w Porto! Tu można też uzyskać wszelkie informacje o camino 

i noclegach w Porto. Obok katedry w wieży Turismo informacja turystyczna. 
 Cena za nocleg w wszystkich albergues w Galicji od 2013r. wynosi 6 euro, latem problem z miejscem.  
 Cena za nocleg w albergue w Portugalii 3 euro, Rates, Rubiães i Valenca - donativo. 
 W opisie trasy używam nazw miejscowości z mapy Google, które niekiedy różnią się od tych podawanych w 

mapkach i szkicach hiszpańskich czy portugalskich, dotyczy to nazw małych miejscowości. Nie wiem, które są 
właściwe? 

 W Portugalii znacznie więcej ludzi mówi po angielsku niż w Hiszpanii! 
 Wskazane jest ubieranie kamizelki odblaskowej ze względu na duży ruch na drogach i styl jazdy kierowców 

obu krajów (Andrzej)! Należy bardzo uważać podczas przekraczania dróg nawet tych lokalnych. Nie zawsze są 
pobocza i trzeba iść drogą! 

 Jeśli nie podaję nazwy drogi to oznacza, że może to być utwardzona droga lokalna, droga polna, a nawet 
kamienista ścieżka.  

 Nr kierunkowy Portugalii to 351, Hiszpanii 34. Podane w przewodniku nr telefonów należy z polskiej komórki 
poprzedzić prefiksem i odpowiednim nr kierunkowym! 

 W tekście użyłem następujących skrótów: 

 „R.” zamiast portugalskiego i hiszpańskiego „Rúa” czyli  „ulica”, 

 „C.” zamiast wyrazu „calle” też „ulica”, 

 „m.” zamiast „miejscowość” 
 Trasa w Portugalii jest dobrze oznakowana żółtymi strzałkami i często napotkamy znak „X” w kolorze żółtym 

oznacza, że „tędy nie prowadzi camino. Zawróć, poszukaj strzałki”! 
 Po drodze napotkamy Fuentes czyli źródła wody, gdzie możemy uzupełnić swoje zapasy świeżą i zimną wodą. 

Jeśli mamy wątpliwości czy woda nadaje się do picia to pytajmy o to miejscowych. Jeśli ktoś ma delikatny 
żołądek lepiej niech korzysta z wody butelkowanej! 

 W mijanych miejscowościach napotkamy biura turystyczne „Turismo”, które mogą być pomocne w 
poszukiwaniu noclegu, posiadają mapki oraz informacje o ciekawych miejscach w okolicy, które warto 
zobaczyć. Bogatą wiedzę o swojej miejscowości posiadają też barmani w barach i warto ich pytać. 

 Proponuję ściągnąć sobie mapy w formacie .pdf ze strony Pana Marka Banducha  http://www.caminho-
portugues.com/index.htm. Są czytelne i z polskim opisem. Polecam! Zamieszczone w przewodniku szkice ze 
strony przyjaciół camino i trochę przeze mnie przerobione należy traktować jako materiał pomocniczy. 

 Proszę przyjąć, że odległości podane w tekście są tylko przybliżone do rzeczywistych, ponieważ dane w 
różnych źródłach różnią się od siebie (widać tę różnicę również między szkicami trasy, a profilami etapów). 

 W okresie jesienno-zimowym wiele barów zamknięte. Wiele sklepików bez szyldów, więc łatwo je przegapić. 
W małych sklepikach można pokazać jaki kawałek chleba ukroić i ile plasterków wędliny. Kawa od 0,55euro, 
obiad do 10 euro. Niestety w niedziele w większości barów oferowane są dania z karty znacznie droższe. 
Również drożej jest w dużych miastach. Obiady w Portugalii podają od 12-tej, w Hiszpanii od 13-tej. Od 16-
tej w Portugalii i od 17-tej w Hiszpanii nie podadzą nam ciepłego posiłku. Przerwa do 20-tej. 

 W czasie obfitych opadów, ścieżki zamieniają się w rwące potoki, na asfalcie samochody fundują darmowy 
prysznic! 

Camino Portugalskie stało się w ostatnich latach bardzo popularne i od 2011r wysunęło się na drugie miejsce pod 
względem liczby pielgrzymów przybywających tą trasą to Santiago. Oczywiście na pierwszym miejscu jest Camino 
Francuskie. 
Statystykę znajdziecie na stronie http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/ .  

 
  

http://www.caminho-portugues.com/index.htm
http://www.caminho-portugues.com/index.htm
http://peregrinossantiago.es/eng/post-peregrinacion/estadisticas/
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Legenda stosowanych w przewodniku symboli: 

  Albergue (schronisko)     Albergue juvenil (schronisko młodzieżowe) 

  Hotel, hostal, pension    Camping, pole namiotowe 

  Restauracja, bar (nie zawsze dostaniemy coś gorącego do jedzenia) 

  Sklep      Turismo – informacja turystyczna 

@  Internet     Bank, bankomat 

  Apteka      Punkt medyczny, przychodnia 

  Stacja kolejowa, przystanek   Dworzec, przystanek autobusowy 

  Port lotniczy 

 
 

Porto @    Do Santiago:  237km 

Noclegi:        Następne albergue Vilarinho około 27km 

Refugio de Peregrinos Via Portuscale – schronisko prywatne: Rua Vasco Santana, 264, tel. +354 960227134 – 
Senhora da Hora; 20 miejsc, donativo; Koniecznie trzeba rezerwować; 
http://viaportuscale.wix.com/viaportuscale#!albergue-de-rubies 
Pousada da Juventude - schronisko młodzieżowe: R. Paulo Gama 551, Tel 226177257; Dojazd autobusem linii 207, 
przystanek „Pousada da Juventude”. Zniżka dla pielgrzymów z credencialem! 13,5 € za łóżko, w tym śniadanie ok. 
godz. 8-mej. Pokoje 4-osob. W schronisku zaplecze kuchenne, barowe i wypoczynkowe. (Zofia)  
Bombeiros Voluntarios, Rúa de Rodrigues Sampaio, 145, +351 222 055 845, 2 miejsca! 
Grażyna – spaliśmy u bombeiros, po 21-ej w sali razem ze strażakami! 
„U strażaków nie udało się, bardzo brzydko nas potraktowali. Chwilę z nimi pertraktowałyśmy; oni poprosili jakiegoś 
znajomego, który znał angielski, a ten, żebyśmy nie miały wątpliwości, kategorycznie oświadczył, że nie ma tutaj 
wolnych miejsc. Ta przedziwna historia ciągle mi się przypomina, ponieważ spotkani później pielgrzymi opowiadali, że 
tego dnia tutaj właśnie spali, a w dużej sali było ich tylko czworo. Byli to pielgrzymi niemieckojęzyczni, czy zapłacili 
extra?” (Zofia) 
Pensão Duas Nascoes przy Praça de Guilherme Gomes Fernandes http://www.duasnacoes.com.pt/rooms.html 15 € 
jedynka ze wspólną łazienką, 6,5 € rower na cały dzień! 
Pensão Residencial Duas Nacoes - przy rua Guilherme Gomes Fernandes cena 15 euro – Tomasz. 
Downton Hostel, Praça Guilherme Gomes Fernandes, 66, tel. +351222018 094, www.portodowntownhostel.com, 
cena 15€ 
Andarilho Hostel, Rua da Firmeza, 364, tel. +351 222 012 073, www.andarilhohostel.com, cena 15€; 
Oporto Poets Hostel, Rua dos Caldeireiros, 261, tel. +351 223 324 209/ +351 932 015 758, 
oportopoetshostel@gmail.com, cena 15€; 
Antas Ville, Rua da Vigorosa, 736, tel. +351 225 020 414, cena 13€ 
Gaia Town Hall, R. Alvares Cabral, 161, 3FE, Porto – mieszkanie do wynajęcia blisko centrum. Koszt wynajęcia to 
około 30 € za dobę. Godne polecenia. Więcej na http://www.hostels.com/hostels/porto/gaia-town-hall/42541 
(Ania). 
Z Wikipedii: 
Najstarsze informacje o mieście pochodzą z V wieku. Od ówczesnej nazwy miasta wywodzi się nazwa całego kraju: po 
łacinie Portus Cale (czyli "Port Cale") wkrótce przeniosło się na całe wówczas hrabstwo, zaś miasto straciło drugi 
człon i od tej pory jest to Porto. Pierwotna osada założona przez Celtów lub Rzymian. W czasach rzymskich ważny 
port. W 409 zajęte przez Swebów, w 585 podbite przez Wizygotów. W 711 zdobyte przez Maurów. W 868 zdobyte 
przez pierwszego hrabiego Portugalii Vimara Peres, wasala króla Asturii, Leonu i Kastylii Alfonsa III. W 1387 Jan I, król 
Portugalii poślubił tutaj Filipę Lancaster i tym samym zawarł sojusz portugalsko-angielski. Dobre stosunki między tymi 
krajami trwały długie lata: w XVII wieku angielscy kupcy odkryli produkowane w regionie wino. Przypadło im do gustu 
tak bardzo, że podpisano porozumienie handlowe między oboma państwami (traktat Methuena, 1703 r.), a 
portugalskie wino trafiło na angielski rynek. Dzięki angielskim kupcom region Porto zaczął szybko się rozwijać, a 

http://www.duasnacoes.com.pt/rooms.html
http://www.portodowntownhostel.com/
http://www.andarilhohostel.com/
mailto:oportopoetshostel@gmail.com
http://www.hostels.com/hostels/porto/gaia-town-hall/42541
http://pl.wikipedia.org/wiki/V_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81acina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Celtowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Staro%C5%BCytny_Rzym
http://pl.wikipedia.org/wiki/409
http://pl.wikipedia.org/wiki/Swebowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/585
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wizygoci
http://pl.wikipedia.org/wiki/711
http://pl.wikipedia.org/wiki/Maurowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/868
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Hrabstwo_Portugalii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Vimara_Peres
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asturia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Leon
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kastylia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_III
http://pl.wikipedia.org/wiki/1387
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_I_Dobry
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filipa_Lancaster
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Traktat_Methuena
http://pl.wikipedia.org/wiki/1703
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkie_Porto
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wkrótce wino stało się sławne na cały świat, nosząc nazwę jego stolicy. Wino z Porto jest symbolem czasów 
wiktoriańskich w Wielkiej Brytanii, a w Portugalii metaforą brytyjskiej obecności w tym mieście, która jest ciągle 
widoczna. 
Porto znane jest ze swych bohaterskich rewolt republikańskich, które były skierowane przeciw mieszkającemu w 
Lizbonie królowi, Carlosowi I. Szczególnie jest znana ta z 31 stycznia 1891, która została brutalnie stłumiona. W XIX 
wieku do miasta trafiła epoka przemysłowa. Wizerunkiem tego okresu jest interesujący, dwupoziomowy most Don 
Luis I nad Douro, zaprojektowany przez belgijskiego inżyniera Teofila Seyriga, ucznia Gustave'a Eiffla. 
Zaprojektowany został na cześć Ludwika I. Sam Gustave Eiffel zaprojektował pobliski jednopoziomowy most kolejowy 
Maria Pia (dziś nieczynny), który służył Seyringowi jako przykład.(źródło Wikipedia) 
W centrum znajduje się wiele ciekawych zabytków architektonicznych. Na pewno warto zobaczyć Torre dos Clérigos 
oraz katedrę Sé Catedral ( znana także jako Sé do Porto - katedra rzymskokatolicka pod wezwaniem Wniebowzięcia 
Najswiętszej Maryi Panny w Porto, w Portugalii. Jest to świątynia obronna o potężnych i wysokich murach. 
Pierwotnie budowla romańska, przebudowana została w XVIII wieku w stylu barokowym. We wnętrzu świątyni 
znajduje się srebrny ołtarz. Renesansowe schody prowadzą do sali kapitulnej. Katedra znajduje sie na Liście 
Światowego Dziedzictwa UNESCO), a także bogato zdobione wnętrza Palacio da Bolsa (z luksusowymi  
apartamentami dla prezydentów państw i koronowanych głów) oraz kościół São Francisco. Można też zwiedzić kilka 
dobrych muzeów. O niepowtarzalnym uroku Porto decyduje jednak codzienne życie jego mieszkańców: fascynujące 
zestawienie nowoczesnego centrum finansowego, otoczonego przez zamożne przedmieścia, ze starymi częściami 
miasta z mnóstwem wąskich uliczek i pasaży, które zachowały swój pierwotny wygląd. Ten rejon miasta można 
zwiedzić podczas spaceru, którego trasa będzie wiodła wzdłuż nabrzeża, między mostami Doma Luisa i Maria Pia. 
Prowizorycznie sklecone budki i chaty, usytuowane po obu stronach wąwozu, przywodzą na myśl typowo brazylijskie 
miasteczko. Aż trudno uwierzyć, że w Europie Zachodniej można jeszcze znaleźć tak ubogie dzielnice. Mimo to miasto 
jest pełne uroku i malownicze, zwłaszcza dzięki niewielkim barom i staroświeckim sklepikom i przyciąga tłumy 
turystów o każdej porze roku. (źródło Onet.pl/Podróże). 

Katedra z XII w. wstęp płatny pon.-sob. 9-12 i 14-18, Palacio da Bolsa (dawna giełda), wstęp płatny wspaniała sala 

arabska, kościół São Francisco z XVIII w. w stylu barokowym, wstęp płatny pon.-sob.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Porto_%28wino%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiktoria_%28kr%C3%B3lowa%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Republika
http://pl.wikipedia.org/wiki/Lizbona
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Carlos_%28kr%C3%B3l_Portugalii%29&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/1891
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ponte_Dom_Lu%C3%ADs_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ponte_Dom_Lu%C3%ADs_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/Douro
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Teofil_Seyrig&action=edit&redlink=1
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ludwik_%28kr%C3%B3l_Portugalii%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel
http://pl.wikipedia.org/wiki/Most_Maria_Pia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Katedra_(budynek)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Porto_(miasto)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Portugalia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Romanizm
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Barok
http://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%82tarz
http://pl.wikipedia.org/wiki/Renesans
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Szkic trasy z Porto do Ponte de Lima: 
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ETAP  1  PORTO  - VILARINHO - RATES 37,4km 

Porto to duże, monumentalne i kolorowe miasto, polecam spacer po Starym Mieście, zwiedzanie świątyń, a 
także spacer nad brzegiem rzeki Duero przed wyruszeniem w dalszą Drogę (dotyczy to pielgrzymów, którzy dotarli tu 
z Lizbony, Fatimy lub w innym miejscu Portugalii rozpoczęli swą pielgrzymkę). Odtąd będziemy w drodze razem z 
pielgrzymami, którzy właśnie tu w portugalskim mieście nad Duero rozpoczynają swoją Drogę do Santiago. Będzie ich 
znacznie więcej niż na trasie od Lizbony, albowiem ten fragment Camino Portuges jest bardzo popularny. 
Wiele osób wypowiadających się na forum podaje, że pomija odcinek przez Porto podjeżdżając metrem (linia 
czerwoną) do Vilar de Pinheiro lub autobusem nr 600 do Maia, lub linią zieloną metra do stacji Fórum Maia (wysiąść 
z metra cofnąć się kilkadziesiąt metrów do ulicy i skręcić w prawo, oznakowanie na słupach latarń dość wysoko) i 
stąd rozpoczyna swoją wędrówkę, skracając etap o około 11-15km! „Należy wyjechać spod schroniska autobusem nr 
207 i wysiąść na placu Aliados w pobliżu franciszkanów, a następnie przesiąść się do autobusu nr 600 do Maia. Tam, 
w okolicach zoo oraz kościoła pokrytego niebieskimi kafelkami, należy szukać żółtej strzałki.” (Zofia). Jadąc do Vilar 
de Pinheiro metrem należy zwrócić uwagę na linię metra (czerwona). Jedna z nich jest linią ekspresową, która nie 
zatrzymuje się na w/w stacji. Po wyjściu z metra należy udać się w kierunku przeciwnym do Porto. Po około 1 km 
drogi odnajduje się na trasę camino. (Ania) Doskonałą alternatywą jest dojechać metrem do Matosinhos stacja 
„Mercado” i iść boso plażą wzdłuż brzegu Oceanu do Vila de Conde (Michał), a stamtąd podjechać autobusem lub na 
piechotę do Vilarhino (wyjść z plaży przed ujściem rzeki w m. Azuarara) szosą N104 tylko 5,1km! 
Uwaga napotkamy niebieskie strzałki prowadzące do Fatimy, które wskazują drogę przeciwną ale szlaki się 
pokrywają. 
Pierwsze strzałki znajdują się po wyjściu z katedry na dole po lewej i prawej stronie na murkach ulicy prowadzącej w 
dół do wieży. Tu skręca w lewo i zaraz w prawo zapuszczając się w wąskie i stare uliczki. Idąc za strzałkami 
dochodzimy na skrzyżowaniu „T”  z  R. da Bainharia i skręcamy w lewo i  zaraz w prawo w krótką Traversia de 
Bainharia, przecinamy R. da Silveira Mouzinho wchodząc na Largo de São Domingos potem w prawo w R. das Flores 
do  ulicy  Ferraz, tu strzałki na murze nakazują skręt w lewo w tę ulicę. Idziemy do następnego skrzyżowania z R. 
Vitória (strzałka na murze) i skręcamy w prawo po chwili w lewo w R. dos Caldeireiros (tu kończy się plątanina 
starych wąskich uliczek Porto i jeśli nie zależy Wam na przebyciu każdego metra camino to doradzam udać się do 
kościoła Carmo i stamtąd ruszyć w Drogę)  i docieramy do pomnika Campo dos Martires da Patria w parku Cordoaria. 
Przechodzimy przez cały park i na jego końcu napotkamy kościół Carmo, mijamy kościół, za kościołem w lewo w R. de 
Carlos Alberto (strzałka na latarni w  ulicy za kościołem), mijamy plac i dalej prosto  ulicą  Cedofeita i jej 
przedłużeniem R. Barrão Forrester aż do kaplicy da Ramada Alta. Tu na latarni mamy 2 strzałki jedna kieruje w 
prawo, a druga w lewo, mija kaplicę i następna strzałka w ulicę R. 9 de Julho, w lewo w R. de Egas Moniz, w prawo R. 
de Oliveira Monteiro dalej R. Carvalhido, przechodzi w R. Monte dos Burgos, R. Nova do Seixo (po drodze market 
Lidl), R. Recarei (po lewo mały krzyż), pod wiaduktem dalej R. Gondivai, R. Araujo. W pobliżu kaplicy Araújo musimy 
wybrać jeden z dwóch mostów na rzece Leça: 
1.  Most Moreira należy iść dalej prosto drogą N13 prowadzącą do Soutelo, gdzie skręcamy w prawo w R. do Viso i w 
lewo w R. da Garrapata. 
2.  Mostem rzymskim Barreiros (ten wariant jest oznakowany)  skręcamy w prawo za placykiem przy kościółku w 
wąziutką Traversia Dom Frei Almeida Vasconcelos i w prawo w R. Sousa Prata na przez most, przecinamy N13 i dalej 
prosto w R. do Souto. Dochodzimy do zoo w Maia i skręcamy w lewo w kierunku kościoła Nossa Senhora do Bom 
Despacho na Av. Visc. de Barreiros (kościól mamy po prawej stronie). Dalej R. Padre Jose Pinheiro Duarte, za 
cmentarzem  w prawo w R. de Recamunde przekraczamy N14 czyli R. Conselheiro Costa Aroso dalej pod wiaduktem 
A41(tu spotykają się oba warianty drogi). Prosto przez rondo w R. Adelino Amaro da Costa, ta przechodzi w R. do 
Outeiro i wchodzimy do Vilar de Pinheiro. Na skrzyżowaniu w kształcie litery T skręcamy w lewo w R. Dr. Jose Aroso, 
która skręca w prawo i przechodzi w R. do Padinho (mijamy cafe Beiracampo), przechodzi w do Monte, w R. da 
Botica, R da Costinho, R. da Arribela i jesteśmy w Vilar. Kontynuujemy prosto R. da Padrão, R. da Garrapata. 
Ulica Garrapata kończy się na szosie N306 i strzałka na murze nakazuje skręt w prawo i dalej cały czas prosto szosą 
N306 aż do Vilarinho, R. da Madalena i R. da Lagoa. Uwaga droga wąska z dużym natężeniem ruchu bez poboczy, 
nie ma gdzie uciekać przed samochodami! (Anka K.) 
Dochodzimy do skrzyżowania z szosą N104 i jeśli nie zatrzymujemy się na nocleg w Vilarinho to przecinamy szosę i 
idziemy nadal prosto.  
W pobliżu nad morzem kurort Vila do Conde z ogromnym Convento de Santa Clara z 1318r. i XVI wieczny kościół 
parafialny São Baptista oraz XVII-wieczna forteca są godne zwiedzenia. 
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Opuszczamy Vilarinho ulicą R. Ponte D’Ave, idziemy aż do jej skrętu w lewo, tu wchodzimy w R. D. Zameiro, która 
prowadzi przez mostek i prosto w R. Nossa Senhora de Ajuda, która znów doprowadza nas do asfaltu szosy N306. 
Skręcamy na szosę w prawo i mijamy skrzyżowanie, na którym drogowskaz w prawo wskazuje miejscowość Parada, 
w lewo Vila Condes, schodzimy w prawo z szosy obok Baro Onda w R. São Mamede, znajdujemy się w Barros, mijamy 
kaplicę São Mamede i skręcamy w prawo w R. Caminho Castelo Branco, która doprowadzi nas do przejścia pod 
autostradą, po drodze powinniśmy minąć z tyłu Monasteiro São Simão w Junqueira. Za autostradą droga skręca w 
lewo, później w prawo i doprowadza do N306, skręcamy w prawo i gdy droga skręca w prawo, my idziemy na wprost 
przez most Puente de Arcos (piękne miejsce). Jesteśmy w parafii Arcos. Droga skręca w lewo, po chwili znów w lewo 
w stronę kościoła. Mijamy kościół i skręt w prawo w R. do Cruzeiro i na rozwidleniu w lewo w R. Caminho do Porto, 
mijamy pojedyncze zabudowania i wchodzimy w las eukaliptusowy, potem jego skrajem i znów przez las aż do 
przejścia przez szosę N206, dalej lasem, na rozwidleniu w prawo i wychodząc z lasu na drogę w lewo co doprowadzi 
nas do kościoła São Pedro de Rates. Przekraczamy tory kolejowe, mijamy ulicę odchodzącą w prawo, skręcamy za 
kościołem romańskim w prawo w R. Direita, mijamy pocztę i kaplicę, po prawej turismo i dochodzimy do 
skrzyżowania przy którym stoi krzyż i skręcamy w lewo w R. Santo Antonio i za chwilę mamy po lewej albergue w 
Rates! Szczegółowy plan miasta na http://www.alberguederates.com/Files/Mapa_Vila_PT.pdf . Profil etapu 

  

Vairão           Do Santiago 214,0km 
Nocleg:          Następne albergue Vilarinho 2km 

Albergue de Peregrinos do Mosteiro de Vairão –schronisko miejskie: Rua do Convento, 21; tel. +351 936 061 160 – 
Pedro Macedo; mosteirodevairao@gmail.com;  50 miejsc, donativo, otwarte od 14:00, można zjeść obiad za 6 euro. 
Mieści się w klasztorze. Dojście z szosy N306, na skrzyżowaniu (linia wysokiego napięcia przecina szosę) drogowskaz 
„Vairão” około 1,5km do Convento São Bento drogą z kostki, na kolejnym skrzyżowaniu z krzyżem w pośrodku 
skręcamy w lewo. Powrót do trasy camino – dojść do szosy N318, skręcić w lewo, dojść do szosy N104, skręcić w 
prawo i zaraz w lewo, na następnym skrzyżowaniu w prawo i jesteśmy na szlaku szosą N306. 

Vilarinho       Do Santiago 212,0km 
Nocleg:          Następne albergue Rates 10,4km 
Abergue Apoios de Peregrinos- schronisko dla pielgrzymów: R. San Salvador z 4 łóżkami, „z czego jedno się zapada, 
ale w przypadku większej ilości pielgrzymów, można spać obok na sali gimnastycznej. Mała kuchnia, łazienka, 1 
prysznic z zimną wodą. Zaletą jest dużo sklepów i barów w miasteczku.” (Tomek Włóczykij). Klucz w aptece Farmácia 
Rei Tel. 252 661610 otwarta pon.- pt. 8-20, sobota 9 - 12.30, 14.30 – 19. Również w Cafe Capri, zaraz w lewo za 
skrzyżowaniem. Gdy zamknięta na stacji benzynowej Repsol. Do apteki skręcamy w prawo w R. Largo de Vilarinho – 
około 400m. Miłe, ciepła woda! 
Albergue Casa da Laura -schronisko prywatne:  Rua Estreita 112 - Vilarinho tel.917 767 307; 6 miejsc noclegowych, 
łazienka z ciepłą wodą, herbatę lub kawę można zamówić u miłej właścicielki, również można zamówić u niej 
śniadanie. Opłata za noc wynosi 10 euro. Schronisko znajduje się przy szlaku. Informacja z Forum Leszek Szostek – 
dziękuję! 
Casa Familia Vidal, Rua do Salteiro, 87, całoroczne, 7 miejsc, 10 euro; tel. +351 914 413 500 – można rozmawiać w j. 
ang., możliwość zjedzenia posiłków. 

Rates @       Do Santiago 202km 

Nocleg:         Następne albergue Tamel 25,4km 
Albergue San Pedro de Rates- schronisko dla pielgrzymów: R. Santo Antonio 189. 45 miejsc (patrz: 
http://www.alberguederates.com/01PT/P04MVPT.htm ) z kuchnią, łazienką z ciepłą wodą, toalety i pokój ogólny. 
Donativo. Prezentuje się b. dobrze, ale pokoje oraz materace do spania pozostawiają wiele do życzenia.  Czynne od 
godziny 14.00/16.00, Po drugiej stronie ulicy sklep, w którym dostaniemy klucz! Za to pod nieobecność hospitalery 
można wykąpać się pod prysznicem, które są otwarte (Ania). Należy opuścić do 9 rano, światła gaszą o 23.30! 

http://www.alberguederates.com/Files/Mapa_Vila_PT.pdf
javascript:smae_decode('bW9zdGVpcm9kZXZhaXJhb0BnbWFpbC5jb20=');
http://www.alberguederates.com/01PT/P04MVPT.htm
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„Recepcja samoobsługowa, hospitalera nieobecna, prowadzi sklep po sąsiedzku (czynny też w niedzielę!), podobno 
czasem przychodzi rzucić okiem na gospodarstwo.” (Zofia). Warto zobaczyć kościół romański pochodzący z XI w i 
pobliskie muzeum. Został zbudowany w miejscu wcześniejszej świątyni, o czym świadczą prowadzone tam 
wykopaliska. Są sklepy, bank i cafe-bar. Polecam restaurację na lewo od kościoła idąc od albergue w pobliskich 
budynkach, jest też sklep. Obiad za 5euro.   
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ETAP 2 RATES - BARCELOS 16,4km 

Opuszczamy Rates idąc dalej R. Santo Antonio, która przechodzi w R. da Ponte do Burrinho. Na rozwidleniu 
przy zabudowaniach w prawo przez pola i las, mijamy pojedyncze zabudowania i przekraczamy lokalną szosę i dalej 
ścieżką przez pole i dochodząc do skraju lasu w lewo, chwilę później w prawo. Dochodzimy do rozwidlenia i w prawo 
i znów z dala od budynków przez las i pola dochodzimy do lokalnej drogi i tu skręcamy w lewo. Kilkaset metrów i na 
rozwidleniu w prawo na szosę M504, schodzimy w prawo na pierwszym skrzyżowaniu, mijamy po lewej dom i za 
chwilę znów skręt w lewo (można pójść kawałek dalej szosą i skręcić w prawo przy pierwszych zabudowaniach). 
Dochodzimy do kilku zabudowań idziemy prosto do skrzyżowania w kształcie litery T i skręcamy w prawo R. de Real 
Az dojdziemy do szosy N306 i tu skręcamy w lewo. Szosą dochodzimy do puebla Pedra Furada i dalej szosą mijamy 
Pueblo Rua Nova, cały czas towarzyszą nam zabudowania kolejnych małych pueblo aż do lekkiego zakrętu w prawo, a 
z lewej jest szeroki wjazd przy dość wysokim budynku po lewej. Skręcamy w lewo w R. Dos Cruzeiros i dochodzimy 
do większego Puebla Pereira. Tu kilkadziesiąt metrów w prawo jest kościół parafialny, który możemy zwiedzić. 
Wracamy i skręcamy w prawo w R. Monsenhor Jose Fernandes (M555), mijamy wiele zabudowań puebla Pontegaos i 
cały czas M555 przekraczamy autostradę A11 i jesteśmy w Monte de Cima. Na skrzyżowaniu „T” skręcamy w prawo 
w R. Nossa Senhora da Franqueira (CM1111), mijamy Fuloes i w Carvalhal skręcamy w lewo przy pierwszych 
zabudowaniach. Po kilkudziesięciu krokach w prawo R. João Francisco Dos Santos, ulica skręca dwa razy w lewo i 
później w prawo i przechodzi w R. da Est. Real potem w R. Mereces dochodzimy do ronda, schodzimy drugą w prawo 
Travessa de Mereces, która prowadzi nas do przejścia pod autostradą i doprowadza nas do szosy N205 w 
Barcelinhos, która przez most na rzece Cavado prowadzi do Barcelos. 

Profil etapu: 

 
Barcelinos 

Nocleg:          Następne albergue Barcelos 1km 

Albergue Residencia Senhor do Galo – schronisko miejskie: Rua da Carniçaria; tel. +351 917 204 587; całoroczne, 20 
miejsc, cena 5 euro; 
Barcelinhos (przed mostem na rzece w lewo) obok siedziby Bombeiros Voluntarios w Barcelinos jest ośrodek kultury 
regionalnej Grupo Folclorico de Barcelinhos jest sala  z 22 łóżkami, dodatkowo w szafie karimaty, łazienka ciepła 
woda ,mały salonik, na dziedzińcu suszarka, bardzo miło, przed rzeką Cavado przy Largo de Guilherme Gomes 
Fernandes. Klucz pobiera się w bibliotece. Opłata 5 euro. Informacja Miłki z forum. Dziękuję!  
Pensão Residencial Arantes,Tel.:253811326, Avenida da Liberdade, 35, 30 euro pokój dwójka, 20 euro jedynka. 
Albergaria Terço oferuje teraz pielgrzymom zniżkę! 

Barcelos @      Do Santiago 185,6km 

Nocleg:          Następne albergue Tamel 9km 
Albergue Cidada de Barcelos –schronisko miejskie; Adres: Rua Miguel Bombarda, 36; 10 miejsc, donativo, 
całoroczne, otwarte 12.00-23.00, www.alberguedebarcelos.com, Pedro Cardoso    

http://www.alberguedebarcelos.com/
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Położone na wzgórzu nad rzeką Cavado miasto posiada wszystkie udogodnienia: banki, apteki, sklepy, restauracje, 
szeroki wybór zakwaterowania, niestety ceny powyżej 20 euro. Wielki targ na Campo da Republica w czwartki. 

Początki  Barcelos sięgają czasów rzymskich. Rozwinęło się w XV w. jako siedziba księcia Bragança. Znane jest z 

ceramiki.   
W Barcelos jest dom, w którym jak mówi  legenda zdarzył się „Cud koguta”, co doprowadziło do tego, że kogucik stał 
się symbolem narodowym Portugalii. Bardzo podobna do  legendy w Santo Domingo de la Calzada na Camino 
Frances. Legenda mówi, że pielgrzym wędrujący do Santiago został oskarżony o kradzież, której nie popełnił. Został 
skazany na śmierć przez sędziego. Pielgrzym oświadczył, że jest niewinny i twierdził, że o jego niewinności zaświadczy 
ożywienie upieczonego koguta. Sędzia jednak skazał nieszczęśnika na śmierć przez powieszenie i udał się do domu na 
obiad. Gdy zasiadł do stołu zdumiał sie, gdy upieczony kogut przed nim zerwał się nagle i zapiał. Sędzia rzucił się na 
szubienicę gdzie odnalazł żywego pielgrzyma, bo pętla się nie zacisnęła, wszystko  dzięki wsparciu Świętego Jakuba. 
Legendę upamiętnia granitowy kamień z XIV wieku Cruceiro Santiago de Galo. Tu: 
http://www.alberguedebarcelos.com/index.php/en/roosterlegend możesz zobaczyć i wysłuchać animacji  tej 
legendy w j. angielskim! Wyróżnia się swoją architekturą kościół Templo do Senhor  Bom Jesus da Cruz z 1708r. Biała 
fasada kościoła ozdobiona jest czarnym granitem. W kościele Matki Bożej w Barcelos nadal można zobaczyć używane 
przez pielgrzymów miski do mycia nóg podczas odpoczynku w drodze. W kościele Bom Jesus znajduje się statua 
Matki Bożej Pielgrzymującej (Nuestra Señora de la Peregrina) ubrana w pelerynę, plecak z muszelką, kapelusz z 
trzema muszelkami niosącą Jezusa. W pobliżu XV- wiecznego mostu na rzece Cavado znajdują się ruiny Paco Dos 
Condes, dawny pałac książąt Barcelos zniszczony w 1755r przez trzęsienie ziemi, mieści się tam Muzeum 
Archeologiczne z kolekcją kamiennych krzyży. Torre da Porte Nova to jedyny fragment murów obronnych z XV w. 
Wielka fiesta w pierwszy weekend maja. 

Uwaga: Polecam wszystkim, którzy mają trochę więcej czasu na wypad 1-2 dniowy z Barcelos do Bragi! 
Z Barcelos można pojechać autobusem, za 2,50 euro do Bragi, która jest warta zwiedzenia! Autobusy odjeżdżają co 
godzinę. Można rano dojść z Rates do Barcelos (przystanek autobusowy w centrum naprzeciw hotelu), skąd pojechać 
do Bragi najlepiej z noclegiem w albergue,  Pousada Juventude lub u Bombeiros Voluntarios, kolejnego dnia 
podjechać autobusem z Bragi do Guimarães za 3,05 euro zwiedzić miasto, wrócić na nocleg do Bragi, następnego 
dnia powrót do Barcelos  i dojść w 2 godz. do Albergue Recolecta w Tamel. Dobrze jest wtedy zjeść obiad przy 
wyjściu z Barcelos, przy rondzie z pomnikiem nauczyciela i jego uczniów, gdzie skręcamy w prawo jest restauracja  
Taberna do Olivia (obiady od 12-tej), w której dobry obiad kosztuje 5 euro. Oba miasta, Braga i Guimaraes godne są 
zwiedzenia. 

Braga @  
Nocleg:   
Albergue de Peregrinos – schronisko miejskie: Rua de S. João nº 3 (obok katedry), tel. 253 215 165, 40 miejsc, cena 
5 euro. 
Pousada de Juventude- schronisko młodzieżowe Rua de Santa Margarida 6 (na terenie Universidade Católica 
Portugesa – Faculdade de Teologia, od głównej ulic Av. João ulicą Av. 31 de Janeiro) -Tel.:(+351)253263279; Cena 11-
13€ w zależności od sezonu w pokoju wieloosobowym i 25-27 w dwójce, 58 miejsc. Recepcja czynna od 8.00 -24.00. 
Wskazane jest rezerwować wcześniej. 
W czasach rzymskich Bracara Augusta stanowiła węzeł komunikacyjny północnej Luzytanii. Katedra z XI w. powstała 
na miejscu świątyni zniszczonej przez Maurów. Z romańskiej świątyni zachował się południowy portal. W środku 
wspaniałe grobowce fundatorów – hrabiego Henryka i jego żony Teresy. Wiele ciekawych pamiątek jest w skarbcu 
(Tesouro da Catedral), wstęp płatny 8.30-18. Obok wspaniały Pałac Arcybiskupi z fontanna, kościół Nossa Senhora do 
Populo, São João de Souto i Capele dp Conceicão. Najbardziej jednak przyciąga turystów sanktuarium Bom Jesus do 
Monte, usytuowane na zalesionym Monte Espinho, ok. 5km od Bragi (taksówka z dworca autobusowego 7euro), 
autobusem miejskim nr 2 z centrum – Av. Liberdade w dół (na początku deptak dla pieszych z ogromnymi rabatami 
kwiatów), do końca za 1,5 ero w jedną stronę. Słynie ze swych schodów i tarasów otoczone fontannami i kaplicami 
ozdobionymi figurami przedstawiającymi poszczególne stacje Drogi Krzyżowej. Na samym szczycie góry (wiedzie tam 
kolejka linowa i kręta droga) stoi wśród dębów, eukaliptusów i krzaków mimozy XV-wieczny kościół. W kaplicy 
Capela Dos Milagres (Kaplica Cudów) pielgrzymi składają wota i obrazki. Po mieście kursuje autobus turystyczny, 
całość zwiedzania 3godz.  

http://www.alberguedebarcelos.com/index.php/en/roosterlegend
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ETAP 3 BARCELOS  – TAMEL (SÃO PEDRO FINS)  9km  - PONTE DE LIMA  34km. 

„Droga do Ponte de Lima to mało cienia i nieco górek, większość pielgrzymów z Camino Portugues uważała ją 
za jedną z trudniejszych na szlaku, ale też i bardzo pięknych. Brak sklepów, mało barów. Jeden ciekawy bar w ok. 
połowie drogi po wejściu na przecinającą szlak szosę w prawo ok. 400 metrów.” (Tomek Włóczykij).  
Jeśli idziemy do Ponte de Lima trzeba wyjść wcześniej. Wychodząc od Bombeiros wracamy ulicą  Av. Doutor Sidónio 
Pais. Trasa prowadzi obok, po prawej, parku Santa Maria Maior i Campo da Republika, skręcamy w prawo w Av. Da 
Libertad, dalej Campo do 5 Outubro, R. Dr Manuel Pais Az do ronda, na który pierwszą w lewo wchodzimy na 
wiadukt nad autostradą. Idziemy prosto, po lewej mijam centrum zdrowia przy R. Paulo Felisberto, na rondzie 
Rotunda do Profesor skręcamy R. São Mamede, R. das Flores, R. de Vermil, skręcamy w lewo w R. da Igreja i w prawo 
R. Espirito Santo, na jej końcu skręt w prawo i przechodzimy przez tory kolejowe skręcamy na w R. Dos Caminheiros 
de Santiago w prawo, za chwilę w lewo i idziemy tą drogą, na rozwidleniu w lewo i dochodzimy do pierwszych 
budynków w Ribeira. Na końcu ulicy skręcamy w prawo i zaraz w lewo. Dochodzimy do kolejnych zabudowań i 
idziemy dalej prosto tą samą drogą, mijając kolejne skrzyżowania. Droga się kończy na skrzyżowaniu przy którym 
wchodzimy prosto na ścieżkę przez las. Mijamy kolejne budynki i przekraczamy lokalną szosę idąc dalej prosto R. São 
Tiago. Przecinamy lokalną szosę M1046 i po naszej lewej stronie znajduje się miejscowość Tamel z otwartym w 
kwietniu 2010 albergue A Recoleta, które prezentuje się bardzo ładnie. Do Ponte idziemy dalej prosto R. Santa Cruz 
dochodząc do zabudowań Burcas. Tu skręcamy w lewo na lokalną szosę M543, która doprowadza nas do szosy N204, 
skręcamy w prawo by za chwilę za zakrętem w lewo zejść z niej w drogę lokalną M549 w lewo przechodzimy nad 
torami (kilkadziesiąt metrów dalej po prawej jest stacja kolejowa Tamel), skręcamy w pierwszą w prawo w R. Padre 
Antonio Costa Rosa na jej rozwidleniu w prawo i znów przekraczamy tory. Za torami w prawo i zaraz w lewo i idziemy 
przez pola dochodząc do lokalnej drogi i skręcamy w prawo gdy droga się kończy skręcamy w lewo na lokalną szosę 
M5491 by za chwilę wejść w lewo w równoległą do niej ulicę, na jej końcu na chwilę szosą w lewo i zaraz w prawo 
drogą, która doprowadza do miejscowości Ponte. Dalej prosto przekraczamy rzekę zaraz w prawo drogą przez pola 
do kolejnej miejscowości Balugaes. W Pueblo na końcu drogi w lewo i pierwszą w prawo, przekraczając szosę dalej 
prosto uliczkami Puebla, skąd wyprowadza nas R. da Peneda i R. São Martihno z której wchodzimy polną drogą w las 
by znaleźć się w m. Cambado. Tu skręcamy w prawo by znów przekroczyć N204. Droga skręca w lewo i biegnie 
równolegle do szosy. Przed miejscem gdzie droga znów łączy się z szosą odbijamy w prawo. Po lewej stronie szosy 
jest m. Outeiro, do której nie wchodzimy. Ta droga biegnie też równolegle do szosy, dochodzimy do Gareira de Agra. 
Tu droga skręca w prawo my idziemy prosto, wchodzimy do m. São Simão, przecinamy szosę M538 prosto przez pola 
i las wprowadza nas do m. Vitorino Dos Piães (za miejscowością na skrzyżowaniu po prawej sklep i bar). 
Przechodzimy na wprost przez rondo mijamy zabudowania i dochodzimy m. Portela do N204, tu skręcamy w prawo 
idziemy szosą, z której wchodzimy w lewo w ścieżkę przez las prowadzącą do Albergaria. Stąd idziemy Caminho de 
Santiago do Facha. Tu skręcamy w lewo przechodzimy obok Qunita de Albergaria ładnego hotelu 50 euro dwójka, za 
jakiś czas mijamy przydrożną kapliczkę z Santiago w kolorze niebieskim. Wchodzimy do m. Sobreiro obok Quinta do 
Sobreiro po lewej, skręcamy w prawo na szosę N203 mijamy po prawej Cafe bar i za piekarnią skręcamy w lewo w 
boczną drogę z wskazującą drogę do „Bouças/Polidesportivo”. Mijamy Bouca i kaplicę San Antonio, Silveiro Paca, 
Pregal, Barrios i zbliżamy się do rzeki Lima, tu skręcamy w prawo i idziemy wzdłuż rzeki. Przekraczamy szosę N201 i 
idziemy do skrzyżowania przy którym jest bar po lewej i kaplica São Francisco, skręcamy w lewo na most Ponte 
Velha. Jesteśmy w Ponte de Lima. 

Profil etapu: 
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Tamel            Do Santiago 176,6km 
Nocleg:        Następne albergue Lugar do Corgo 10km 
Albergue Casa A Recoleta- schronisko prywatne: R. da Recoleta, 100; 31 miejsc, otwarte w 2010r; Jest otwarte od 
godziny 15.00. Bardzo czyste, małe pokoje, super łazienka, bardzo dobrze urządzona kuchnia, jest pieczywo za 
drobną opłatą oraz bezpłatny dostęp do komputera z Internetem. W szafkach na korytarzu koce. Hospitalera zrobiła 
dla wszystkich ryż z owocami i przyniosła kosz jabłek!  Cena 5 euro. 

Lugar do Corgo           Do Santiago 166,6km 
Nocleg:          Następne albergue Ponte de Lima 16km 
Casa da Fernanda, schronisko w prywatnym domu Fernanda Rodrigues - Jacinto Gomes, całoroczne, 9 miejsc, 

donativo, Tel. +351 914 589 521, można zjeść kolację i śniadanie. 

Ponte de Lima @    Do Santiago 151,6km 
Nocleg:          Następne albergue Rubiães 19km 
Albergue de Peregrinos Casa do Arnado - schronisko miejskie. Kilkadziesiąt metrów za mostem Ponte Velha po 
prawej stronie. Link http://www.cm-pontedelima.pt/ver.php?cod=0U0F&stl=albergue. Mieści się w domu Santiago 
Garcia de Mendoza, duży czerwony budynek z żółtymi ramami okien i wysokim ogrodzeniem. Otwarte od lipca 
2009r. Cena 5 euro dla pielgrzymów pieszych, 5 euro dla rowerzystów i jeźdźców. 12 euro dla pielgrzymów, którzy 
rozpoczynają pielgrzymkę w Ponte de Lima! Tyle samo dla podróżujących samochodem. Otwarte od 17.00 wiosną i 
latem, od 16-tej jesienią i zimą, do 22-ej. Następnego dnia trzeba opuścić do 9-tej. Posiada 60 łóżek w 3 dużych 
salach, jest kuchnia, jadalnia, recepcja, pokój odpoczynku i darmowy dostęp do Internetu!  
Pousada da Juventude na Rúa  Agostino José Taveira – schronisko młodzieżowe, cena 11,80 euro ze śniadaniem o 
8.30 –szwedzki stół! (Zofia), zależy od sezonu, zniżka 10% dla pielgrzymów za okazaniem credencialu, 40 miejsc. 
www.pousadasjuventude.pt 
Restaurante GAIO na Rua Agostingo Jose Taveira– restauracja w centrum miasta, w której podają menu dla 
pielgrzyma (po okazaniu credenciala) za 8 euro. Do wyboru 2 ogromne pyszne zestawy (ryba lub mięso) wraz z 
frytkami oraz sałatką i wybranym napojem (Ania). 
Ponte de Lima to niezwykle malownicze miasteczko  usytuowane nad brzegiem rzeki Lima (przez Rzymian nazywana 
Lete – mityczna rzeka zapomnienia) i słynie ze swoich targów, które odbywają się  w poniedziałki dwa razy w 
miesiącu od 1125r. Nazwa pochodzi od jej romańskiego średniowiecznego mostu. Pozostaje nim do dziś. Budowa 
mostu została rozpoczęta w 1368. Długi na 277 metrów i 4 metry szerokości, 16 dużych łuków i 14 mniejszych. Był 
zbudowany dla celów wojskowych łączył  Bragę z Astorga. Ponte de Lima było ulubionym przystankiem dla 
pielgrzymów udających się do Santiago de Compostela. Kościoły:  Igreja de S. Francisco i Convento de Santo Antonio 
z XV wieku. Wiele sklepów i restauracji. Ratusz mieści się XV-wiecznym pałacu zwieńczonym blankami.  

  

http://www.cm-pontedelima.pt/ver.php?cod=0U0F&stl=albergue
http://www.pousadasjuventude.pt/
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Szkic trasy z Ponte de Lima do Valenca: 
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ETAP  4   PONTE DE LIMA  –  RUBIÃES  19/20km 

„Droga z Ponte de Lima do Rubiães jest bardzo piękna i w większości z dala od wiosek, prowadzi przez szczyt 
jednej z gór, wejście na górę jest kamieniste i wąskie bardzo trudne dla rowerzystów im polecam raczej objazd 
szosą”. (Tomek Włóczykij) 
Wychodzimy z albergue w prawo i prawie zaraz skręcamy znów w prawo, dochodzimy do szosy M523, z której za 
chwilę skręcamy w lewo ścieżką, która przecina szosę N306 prosto by przejść pod autostradą i dalej, ok. 1km  przez 
pola i lewym skrajem lasku wchodzimy do m. Arcozelo. Dochodzimy do lokalnej drogi skręcamy w prawo na rondzie 
w lewo, mijamy po lewej duży parking i na rozwidleniu w prawo i zaraz w lewo, to już m. Barrocas. Schodzimy w 
prawo na ścieżkę przez pola i doprowadza nas do drogi i skręcamy w prawo kolejna m. Regatal . Za zakrętem w 
prawo schodzimy na drogą w lewo do lasku. Na rozwidleniu gdy zobaczymy z przodu zabudowania skręcamy w lewo. 
Dochodzimy do drogi i skręcamy w lewo. Na kolejnych 2 rozwidleniach zawsze w lewo. Zbliżamy się do autostrady A3 
i przechodzimy pod nią. Idziemy ok. 800m w lewo równolegle do A3. Potem na skrzyżowaniu strzałka poprowadzi nas 
w prawo. Obchodzimy m. Paredes i dochodzimy w m. Salguero do lokalnej szosy M522 i skręcamy w lewo. Cały czas 
szosą do m. Codecal i za miejscowością schodzimy z szosy w lewo na drogę do Balada. (W tym miejscu zaczyna się 
podchodzenie na najwyższy punkt na trasie ok. 400m n.p.m. (piękne widoki). Podejście jest wymagające i trochę 
potu tu zostawimy, w zależności od tempa. Wierzchołek za m. Bandeira). Na tym odcinku znajduje się Cruz dos 
Franceses znany też pod nazwą Cruz dos Mortos. W tym miejscu zgodnie z dawnym zwyczajem pielgrzymi zostawiają 
symboliczne kamienie które przynoszą ze sobą (Ania). Dalej prosto zbliżamy się do A3 i wchodzimy do m. Labruja. Na 
rozwidleniu w prawo i znów mamy M522 idziemy kawałek i schodzimy na skrót w prawo, znów przecinamy M522 by 
za chwilę wejść na nią, mijamy m. Bandeira i na ostrym zakręcie w lewo odchodzimy pierwszą polną drogą w prawo 
przez teren niezamieszkały porośnięty drzewami i krzewami. Przecinamy lokalną drogę CM1071 do Aqualonga. 
Dochodzimy do drogi skręcamy na kilkadziesiąt metrów w lewo i następnie schodzimy z niej w prawo. Przecinamy 
N301 i dochodzimy do São Roque i skręcamy w prawo na N201, która doprowadza nas do Rubiães. 

Profil etapu: 

 

São Roque  
Nocleg: 
Repouso do Peregrino- schronisko prywatne, całoroczne, 20 miejsc, 15 euro, tel. +351 251 943 692, +351 917 
165 981 - Silvia 

Rubiães       Do Santiago 132,6km 
Nocleg:          Następne albergue Valenca  18km 
Albergue de Pelegrinos de São Pedro de Rubiães – schronisko miejskie: http://www.cm-paredes-
coura.pt/portal/page/paredesdecoura/portal_municipal/Cultura/Caminho_Santiago/desdobravel_albergue_peregri
nos.pdf. 34 miejsca, recepcja, mała kuchnia, 2 duże sypialnie, pokój odpoczynku, łazienka, toalety. Tel. 251943472 

http://www.cm-paredes-coura.pt/portal/page/paredesdecoura/portal_municipal/Cultura/Caminho_Santiago/desdobravel_albergue_peregrinos.pdf
http://www.cm-paredes-coura.pt/portal/page/paredesdecoura/portal_municipal/Cultura/Caminho_Santiago/desdobravel_albergue_peregrinos.pdf
http://www.cm-paredes-coura.pt/portal/page/paredesdecoura/portal_municipal/Cultura/Caminho_Santiago/desdobravel_albergue_peregrinos.pdf
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lub 917164476. Mieści w budynku dawnej szkoły. Donativo (5euro). Przyjmuje od 13.30 do 21-ej, o 23-iej gaszą 
światło! Około 1km od Rubiães w Lugar da Costa w kierunku Valence. Schronisko wygląda na dość nowe, zadbane, 
dużo miejsca,  kuchnia wyposażona, łazienki, salon, ogród. Można poprosić hospitalero o koc. Położone w lesie, 
oddalone od miejscowości ok 1 km  dalej szlakiem Camino można dojść do sklepu, a oddalając się od szlaku, od sklepu 
szosą, ok. 400 metrów trafisz do baru obiad 9,5 euro. (Tomek Włóczykij). Następne albergue za 18km w Valenca. 
Małe miasteczko gminne, są bary i restauracje oraz sklepy. Warto zobaczyć kościół romański – szosą 400m w lewo od 
albergue kilkaset metrów jest średniowieczny most na rzece Coura znajduje się na trasie camino jeśli zejdziemy z 
szosy w lewo jak pokazuje strzałka albo iść cały czas szosą N201 przez nowy most (iść szosą jeśli ostatnio padało lub 
pada). 
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ETAP  5   RUBIÃES  –  VALENCA 18/22km 

„Droga z Ponte de Lima do Rubiães jest bardzo piękna i w większości z dala od wiosek, prowadzi przez szczyt 
jednej z góry, wejście na górę jest kamieniste i wąskie.” (Tomek Włóczykij). 
Rubiães opuszczamy lokalną szosą CM1073, by po kilkuset metrach skręcić w lewo i dojść do szosy krajowej N201 
kolejne kilkaset metrów i zejść na ścieżkę w lewo by wkrótce przejść po starym rzymskim moście. Ścieżka 
początkowo prowadzi na zachód by wkrótce skręcić w prawo w kierunku północnym, Idziemy wśród pół i łąk. W m. 
Peorada skręcamy w prawo na lokalną szosę i by wkrótce przeciąć N201 w okolicy cafe baru. Skrótem, po prawej 
mijamy kilka zabudowań i po kilku minutach znów jesteśmy na N201, tym razem skręcamy w prawo i idziemy dalej 
szosą. Przed m. Cossourado, na zakręcie w lewo idziemy w prawo dróżką, mając zabudowana tego puebla po lewej. 
Dochodzimy do lokalnej szosy i skręcamy w prawo i jesteśmy w m. Pecene. Na rozwidleniu skręcamy w lewo, mijamy 
wieś i dochodzimy do m. São Bento da Porta Aberta. Tu spotykają się dwie szosy N201 i N303. Idziemy na 
skrzyżowaniu w lewo by po chwili zejść z szosy w ulicę w prawo. Na skrzyżowaniu w lewo i po chwili w prawo 
schodzimy z ulicy w jakąś dróżkę wiodącą do lasu. Przechodzimy prosto przez skrzyżowania, dróżka skręca w prawo i 
po chwili w lewo. W niewielkiej odległości po prawo słychać ruch na szosie. Dochodzimy do m. Gontomil. Mijamy 
zabudowania i na rozwidleniu dróg skręcamy w lewo w kierunku m. Pereira.  Pod jej koniec skręcamy na skrót w 
prawo i dochodzimy do drogi prowadzącej do Fontoura. Idziemy prosto mijając miejscowość i kierując się do Bairro. 
Na rozwidleniu dróg idziemy dróżką prosto przez pola. Po ponad 1,5km znów przetniemy N201 kierując się prosto w 
widoczną drogę lokalną Pacos. Dochodzimy po drogi lokalnej, skręcamy w prawo i za chwilę schodzimy w lewo w 
dróżkę przez pola w kierunku pojedynczego budynku. Doprowadzi nas do drogi, w którą skręcamy w prawo i teraz 
idziemy tą drogą cały czas prosto aż do momentu, gdy skończy się dochodząc do lokalnej drogi. Tu idziemy nadal ok. 
500m prosto traktem, który wyprowadzi nas do lokalnej drogi, którą kontynuujemy prosto. Droga zamienia się na 
ulicę AV. Dr Francisco Sanches i doprowadza nas do szosy krajowej N13. Idziemy 150m szosą w prawo i wchodzimy w 
pierwszą ulicę w lewo równoległą do szosy. Na 3-cim skrzyżowaniu skręcamy w lewo w R. do Tuido do Cima prowadzi 
do Tuido. Na jej rozwidleniu skręcamy w prawo i dochodzimy na R. do Regueiro. Jesteśmy w Vilar de Lamas. Na jej 
rozwidleniu w prawo. Przecinamy lokalną szosę M510 do Favias. Na rozwidleniu w prawo skos, przecinamy tory 
kolejowe i skręcamy w prawo.  Mijamy po lewej dworzec autobusowy i dochodzimy do ronda z fontanną, prosto do 
Tui, w lewo ulica  Av. dos Bombeiros, przy której jest albergue.  Brak strzałek wskazujących albergue. Jesteśmy w 
Valenca.  

Profil etapu: 

 

Valenca @     Do Santiago 114,6km 
Nocleg:           Następne albergue Tui 4km 
 Albergue de São Teótonio - schronisko miejskie: Av. Dos Bombeiros. www.albergue-valenca.pt.vu. Otwierane 
późno, jak hospitalera kończy pracę zwykle o 16:00. 85 miejsc. Donativo. 

Miasto znane również jako Valenca do Minho, leży na lewym brzegu rzeki Minho, liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Stare 
miasto otoczone murami pochodzenia rzymskiego, jedna z bram nosi nazwę Porta de Santiago. W okresie rzymskim 

http://www.albergue-valenca.pt.vu/
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stanowiła miejsce etapowe rzymskiej drogi nr XLII łączącej Bragę z Tui. Interesująca jest twierdza, wchodzi się bramą 
Porta do Sol skąd doskonale widać most na rzece Minho i stronę hiszpańską. 
„W takim razie, to czas dla nas na zwiedzanie; przede wszystkim musimy zobaczyć ten intrygujący gród warowny z 
XVII w. Brama potężnych murów  zaprowadziła nas  na  plac małego miasteczka, otoczony licznymi wąskimi, 
brukowanymi uliczkami, biegnącymi wzdłuż murów. Rozciąga się stąd piękna panorama miasta, z widocznym 
mostem granicznym na Minho. W uliczkach liczni turyści, okupujący sklepiki z pamiątkami, wśród których przyciągają 
oczy kolorowe wyroby z lnu, a także słynna, z miejscowej tradycji, ceramika. W rogu placu kościół barokowy p/w św. 
Jana. Atmosfera Starego Miasta zachęca na dłuższe tu pozostanie, ale przed zakwaterowaniem. musimy jeszcze 
sprawdzić jutrzejszy szlak do granicy. Żółty szlak zgubiłyśmy, wchodząc do Valenca, teraz musimy go odnaleźć; nie 
znajdujemy jednak żółtej strzałki i wracamy.” (Zofia) 

„W Valenca (połowa drogi), jeżeli czas na to pozwala, warto zrobić sobie dzień przerwy i można pojechać  nad ocean 

do Viana do Costelo pociągiem (bilet w 1 stronę za 3, 45 euro). W Viana do Costello (mimo iż jest na alternatywnej 

trasie portugalskiej – brak żółtych strzałek. Wszelkie informacje na temat noclegów można uzyskać w IT przy porcie.  

W tym mieście nie ma żadnego albergue dla pielgrzymów a pielgrzymi zazwyczaj śpią w schronisku młodzieżowym na 

Rua de Lima. http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/en/PViana_do_Castelo.htm Pokój 2-osobowy z łazienką i 

śniadaniem rano po 15 euro od osoby już po zniżce przyznawanej po okazaniu paszportu pielgrzyma). Bazylika na 

górze naprawdę warta obejrzenia (Ania). 

Uwaga - jeżeli ktoś planuje zostać na noc w Valenca i poświęcić czas na zwiedzanie, a następnego dnia przejść tylko 3 

km i spać w Tui (też jest co zwiedzać) – nie ma możliwości spania w podstawowym schronisku w Tui ze względu na 

brak pokonania wymaganych 5 km. Na szczęście jest schronisko alternatywne (prywatne), do którego kierują, ok. 1 

km od tego przy katedrze i jest przy trasie camino portugalskiego” (Ania).  

 

http://microsites.juventude.gov.pt/Portal/en/PViana_do_Castelo.htm


 Camino de Santiago   03.2014r. 

Camino Portugalskie Centralne cz. II. Porto – Santiago de Compostela ::    Maciej R.        

 

Strona 24 z 36 
 

ETAP 6  VALENCA  /– TUI 2km / REDONDELA   32,7km 

Wychodzimy z albergue na Av. dos Bombeiros i kierujemy się do centrum. Na rondzie skręcamy w lewo w Av. 
Do Espanha, która doprowadza nas do mostu na rzece Minho. Żegnamy Portugalię, przesuwamy zegarki o godzinę 
do przodu i wkraczamy do Hiszpanii m. Tui! Z daleka widoczna katedra i stare miasto, rankiem zwykle spowite mgłą. 
Za mostem skręcamy w prawo w Av. Do Portugal i zaraz w prawo, trasa prowadzi do rzeki by po chwili wrócić na Av. 
Do Portugal. Tu są 4 albergues. 2 znajdują się w pobliżu katedry. By dojść trzeba skręcić w prawo w C. del Pineiro i 
pierwszą w lewo C. Sanz, przejść obok katedry skręcając w prawo w C. Seijas, i zaraz w prawo, przejść obok archiwum 
katedry – ulica prowadzi do Ayuntamiento, trzeba wcześniej skręcić w prawo i jesteśmy przy albergue. Do albergue 
prywatnego idziemy dalej C. Seijas i na końcu ulicy w lewo i zaraz w prawo w C. do Orodonez, na końcu  ulicy w 
prawo w C. Obispo Lago i pod nr 5 mamy Albergue El Camino. Camino prowadzi nas dalej w głąb Hiszpanii. Idziemy 
do końca C. Obispo Lago i skręcamy w lewo w C. de Antero Rubin, gdy kolejna ulica, w którą ona przechodzi, skręca w 
lewo my za zakrętem skręcamy w prawo w C. de San Bartolome, przechodzi w C. Arrayal. Na kolejnym zakręcie w 
prawo idziemy ścieżką prosto by przejść przez most z czasów rzymskich i dalej ścieżką przez las wzdłuż rzeki. 
Dochodzimy do lokalnej drogi PO-3001 i skręcamy w prawo, przekraczamy tory kolejowe i szosę krajową N-551. 
100m dalej skręcamy w prawo za 300m w lewo, przechodzimy nad autostradą A-55 i idziemy prosto lokalną drogą 
równoległą do AP-9. Droga skręca w lewo i przechodzi pod autostradą, by po chwili zejść z drogi w prawo na ścieżkę, 
bądź polną drogę i ponownie przejść pod autostradą (z mapy Google wynika, że można iść cały czas po prawej 
stronie AP-9, chyba, że jest zagrodzone?). Idziemy tą ścieżką oddalając się nieco od autostrady. Dochodzimy do m. 
Santa Comba Ribadelouro. Skręcamy na szosę w lewo obchodząc łukiem tą wieś. Docieramy do lokalnej szosy PO-
2502 do Bouzon i skręcamy na nią w lewo tylko na oko. 100m by zejść z niej w prawo na ścieżkę lub trakt. Musimy 
pokonać rzekę Louro, dlatego znów zataczamy koło i dochodzimy do lokalnej drogi przy zabudowaniach i skręcamy w 
lewo. Idziemy wzdłuż drogi i na drugi skrzyżowaniu skręcamy w lewo i dochodzimy do lokalnej drogi i idziemy wzdłuż 
niej w lewo mijając po prawej ogromny teren przemysłowy A Granxa w tym zakłady Pipe Works. Zbliżamy się do A-56 
i wkrótce przechodzimy pod autostradą by skręcić w lewo na szosę krajową N-550, którą dochodzimy do O’Porriño. 
Tu również mamy albergue, by do niego dojść, przy Ayuntamiento skręcamy w lewo w kierunku supermercado Froiz 
po prawej stronie bank po lewej za rzeką mieści się albergue. Przechodzimy przez miasto wzdłuż szosy N-550 lub 
ulicami równoległymi, przy wyjściu z miasta przechodzimy pod autostradą A-52, za którą oddalamy się nieco od N550  
drogą równoległą.  Idziemy lokalną drogą, na trzecim skrzyżowaniu skręcamy w lewo i wracamy na szosę N-550, w 
prawo, przecinamy tory kolejowe, na chwilę opuszczamy szosę ścieżką w lewo do kaplicy Santa Marta, by po 500m 
wrócić na szosę. Na skrzyżowaniu z drogą lokalną skręcamy w lewo przejdziemy most na rzece Louro i dochodzimy 
do albergue w Mós (wg mapy Google m. Castro?), idziemy dalej prosto ciągle pod górę, mijamy m.  Requengo na 
rozwidleniu idziemy  w lewo do m. O Cabaleiro, przechodzimy prosto mijając kolejne skrzyżowania, na skrzyżowaniu 
„T” skręcamy w lewo, a na kolejnym skrzyżowaniu (po prawej duże hale zakładów Portico)) idziemy prosto ścieżką 
(polną drogą) do kaplicy Santiaguiño de Antas, dochodzimy do lokalnej drogi i idziemy prosto, wchodzimy na PO-
2602, dalej prosto i przechodzimy przez m. Galleiro, na rozwidleniu skręcamy w lewo i zaraz w prawo, dochodzimy 
do lokalnej Estrada do Pardon skręcając w lewo, na rozwidleniu prosto ścieżką (można pójść w prawo), przecinamy 
lokalną drogę, dochodzimy do następnej i skręcamy w prawo, a na skrzyżowaniu w lewo (ta sama droga jeśli 
wcześniej skręcimy w prawo). Jesteśmy na drodze Camino Romano, na skrzyżowaniu prosto i droga doprowadzi nas 
do N550, tu skręcamy w lewo. Na zakręcie w lewo schodzimy w ulicę prosto. Jesteśmy w Redondela. Po chwili po 
lewej ukaże nam się Convento do Villavela. Dalej C. del Padre Crespo dochodzimy do albergue  Casa da Torre. R. Jose 
Antonio doprowadzi nas do albergue prywatnego. 
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Tui @      Do Santiago 110,9km 

Nocleg:          Następne albergue Porriño 16km 
Albergue de peregrinos de Tui – schronisko miejskie: C. Párroco Rodríguez Vázquez, 4. tel. +34 646 982 906; 
Całoroczne. 36 miejsc (2 pokoje po 18). Czynne od 13.00 cena 6 euro. W centrum miasta, w starej kamienicy, blisko 
do barów, sklepów i Internet cafe, potrafi się niespodziewanie szybko zapełnić dużymi grupami pielgrzymów - 
Hiszpanów rozpoczynających  stąd swoje camino (to ponad 50% wszystkich pielgrzymów idących camino portugalskie 
wg statystyk Biura Pielgrzymów w Santiago - M.R.), brak kuchni, zakaz jedzenia w albergue! (można jeść w ogrodzie). 
Dach z blachy sprawiał, że w nocy było bardzo gorąco i połowa pielgrzymów poszła spać do ogrodu. W środku 
ciekawie urządzone, ładne widoki zachodu słońca i miasta nocą z ogrodu i tarasu. Trzeba opuścić rano najpóźniej o 
8:00. (Tomek Włóczykij).  
Wstęp do katedry, muzeum i ogrodów dla pielgrzymów gratis! Wiele sklepów i barów. W katedrze można nabyć 
credencial za 1 euro! 
Albergue El Camino – schronisko prywatne, c. Obispo Lago, 5, tel. 646982906 –Jose Manuel, 636839675 – Susana, 
albergueelcamino.com  ; casa@orozo.com. całoroczne, czynne 9:00 – 22:30. 24 miejsca, w 3 pokojach po 4, 2 pokoje 
po 6 osób, Łazienka z 2 prysznicami I 2 toalety, brak kuchni. Cena 12 euro lipiec, sierpień, 10 euro w pozostałym 
okresie, ręcznik 1 euro. Rezerwacja pod adresem: http://www.ruralgest.net/scr/mod_b/ficha_casa/?id_casa=575270  
Villa San Clemente – schronisko prywatne: C/ Canonigo Valiño, 23, www.villasanclemente.es. Tel. +34 678747 700; 
Całoroczne, otwarte od 11:30, 26 miejsc, 10 euro.  
Albergue Caracol Veloz – schronisko prywatne: C/Antero Rubin, 55, tel. 666-41-63-54 / 986-60-43-24, 8 miejsc po 
12 euro. Internet Wi-Fi. 
Hostal Scala, C/ Rosa Bahamonde, 5, Tel +34 986 601 890, całoroczny, przyjmuje od 10:00, 10 miejsc, 15 euro, 
można zjeść obiad/ kolację za 9 euro. 

http://maps.google.pl/local_url?q=http://www.albergueelcamino.com/&dq=Albergue+El+Camino&ftid=9168391188380296828&lyr=m%40132&iwp=maps_app&hl=pl&view=smartmaps&sll=42.047938,-8.64374&ei=dK6ETN6KAsK2sga5iJDtCQ&callback=_xdc_._2dgdr3u6ku&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:9168391188380296828&s=ANYYN7m62in4BijDOdUZQk5bBdLWKVDxBQ
mailto:casa@orozo.com
http://www.ruralgest.net/scr/mod_b/ficha_casa/?id_casa=575270
http://www.villasanclemente.es/
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Porriño @     Do Santiago 95,4km 

Nocleg:           Następne albergue Mós 7km 
Albergue de peregrinos - schronisko miejskie:   Avenida de Buenos Aires - Carretera de O Porriño a Gondomar PO-
331, Tel.: 986330574,  986335428; Całoroczne, otwarte od 13:00, 51 miejsc, cena 6 euro, kuchnia i jadalnia. “Już o 
13-tej byłyśmy pod schroniskiem, było zamknięte, choć według informacji na drzwiach, właśnie o tej godzinie 
powinno być otwarte. Czekaliśmy cierpliwie, aż jeden z pielgrzymów, sympatyczny Francuz, Jean Luis, zajrzał do 
swojego niezawodnego przewodnika i przeczytał o procedurze zakwaterowania w tym albergue. Otóż, trzeba pójść 
do biura policji, które znajduje się obok ratusza, tam po wylegitymowaniu się paszportem pielgrzyma i wpłaceniu 6 €, 
dostaje się pieczątkę sello, pościel, a pierwszy klient tego dnia – klucz do schroniska. Pierwszym klientem  był ów 
Francuz, który dopiero po powrocie stamtąd, opowiedział nam o tej procedurze.” (Zofia). Taka procedura obowiązuje 
od 1 grudnia do 31 maja! 

 

Mós           Do Santiago 89,1km 

Nocleg:          Następne albergue Redondela 9km 
Albergue de Peregrinos Asocacion de Vecinos de Mós - schronisko miejskie:  Rua Santa Eulalia de Mós,  19 , (tuż za 
cafe Bodegas A Rua?), około 500m po wejściu na teren Concello Mós; 5km za Porrino. Klucz do schroniska w kiosku z 
kwiatami naprzeciwko pobiera pierwszy pielgrzym, 16 miejsc w jednej sali, całoroczne, cena 6 euro, brak kuchni. 
Podobno mało pielgrzymów i dobre warunki. Sympatyczna hospitalera, prowadzi jednocześnie sklepik. Restauracja 
około 1km dalej. Uwaga: Czasowo zamknięte!? 

„Bardzo sympatyczne albergue, położone w małej wiosce, klucz otrzymamy od pani w sklepie który jest obok. Mało 
ludzi się tu zatrzymuje (wygodniccy chyba wolę duże miastowo Porriño).  Sama wioska fajna na  spacery nocą.” 
(Tomek Włóczykij). 
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„W końcu szlak poprowadził przez małe zabytkowe miasteczko Santa Eulalia, którego plac, z przyległymi do niego 
wiekowym kompleksem pałacowym, kościołem i kilkoma starymi domami, wyglądał, jakby był świeżo po renowacji, 
czy wręcz rekonstrukcji. Dalej była typowo wiejska ulica z kilkoma starymi, kamiennymi domami w ogródkach, ale 
widocznie z ograniczeniem nowego budownictwa, bo nie było tam nowych domów.” (Zofia). 

Redondela @     Do Santiago 79,9km 
Nocleg:          Następne albergue Arcade 7,0km 
Albergue de Peregrinos de Redondela  - Casa da Torre - schronisko miejskie:  dom z XVI wieku, Praza de Ribadavia;  
-Tel.: 986404196. Całoroczne, otwierane o 13.00, 42 miejsca w 2 salach, 6 euro, mała kuchnia i jadalnia. „Dla wygody 
pielgrzymów nie tylko nowoczesne sanitariaty i dobrze wyposażona kuchnia z jadalnią, lodówka, ale także  duże 
lektorium z regałami książek, albumów, przewodników, map itp.,  dotyczącymi camino, w dużej  części odcinka 
hiszpańskiego camino portugues.” (Zofia) 
Albergue El Camino – schronisko prywatne: c. Telmo Bernardez, 11, Tel. +34 986 639 804/650963676, całoroczne, 
otwarte 13.00- 22.30, 24 miejsca – 1 pok. 8 osobowy, 2 pok. po 6 i 1 pok. 4-o osobowy, 12 euro lipiec- sierpień, 10 
euro w pozostałym okresie, ręcznik 1 euro, można zjeść śniadanie, kuchnia z lodówką, pralka albergueelcamino.com   
Warto zobaczyć: Kościół parafialny Redondela poświęcony Santiago. Obraz Santiago na koniu na fasadzie kościoła, a 
rzeźba w środku. XIX wieczny wiadukt. Sklepy, apteka, bary. 

  

http://maps.google.pl/local_url?q=http://www.albergueelcamino.com/&dq=Albergue+El+Camino&ftid=9168391188380296828&lyr=m%40132&iwp=maps_app&hl=pl&view=smartmaps&sll=42.047938,-8.64374&ei=dK6ETN6KAsK2sga5iJDtCQ&callback=_xdc_._2dgdr3u6ku&oi=miw&sa=X&ct=miw_link&cd=1&cad=homepage,cid:9168391188380296828&s=ANYYN7m62in4BijDOdUZQk5bBdLWKVDxBQ
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ETAP  7 REDONDELA   - PONTEVERDA  18,2km 

Opuszczamy Redondela Av. de Sta Marina równoległą do N550. Oddala się od N550 skręca w lewo i za 
zakrętem na rozwidleniu idziemy w prawo, przechodzimy tory i skręcamy w pierwszą drogę w lewo i przekroczymy 
N550, skręcamy w lewo w lokalną PO-2901 i w drugą ulicę w lewo, która doprowadza nas do polnej drogi i idziemy 
prosto przez las, przecinamy napotkaną drogę. Wychodzimy na skraj lasu (znaczna część trasy przez las)i po lewej 
widzimy zabudowania Soutoxusto, po chwili wchodzimy na lokalną drogę, która doprowadza nas do N550, idziemy w 
prawo do m. Xeseira i m. Arcade (bar ok. 200m od trasy za mostkiem w prawo). Tu zejdziemy z szosy w prawo w C. 
del Velvero, C. de las Barroncas, w prawo w C. de la Cabadina prowadzi do mostu Pontesampaio przez zatokę, za 
mostem w lewo obok Arcade, mijamy to historyczne miejsce i skręcamy w prawo w Lugar de Concello i w lewo w 
Lugar de Ballota. Możemy zejść z trasy by zwiedzić romański kościół Santa Maria de Ponte Sampaio z połowy XII w. z 
elementami gotyku. W prawo w Lugar do Pontillon i w lewo w Lugar do Souto, na skrzyżowaniu „T” w lewo, na 
kolejnych 2-ch rozwidleniach w prawo i zaraz po minięciu dużych hal na drogę polną w lewo. Idziemy dłuższy czas 
przez las. Gdy przetniemy lokalną drogę po raz drugi skręcamy na drogę w lewo i na kolejnych 2-ch rozwidleniach 
zawsze w prawo. Po kilkuset metrach schodzimy na polną drogę w lewo i za chwilę w prawo. Idziemy przez las i 
mijamy krzyże pielgrzymie. Przy napotkanych zabudowaniach skręcamy w prawo. Następne zabudowania to m. 
Figuerreido. Mijamy ją i znów zagłębiamy się polną drogą w lesie. Dochodzimy do lokalnej szosy PO-0002, skręcamy 
na szosę w lewo i idziemy nią dłuższy czas, mijając m. Bertola, O’Pobo, Lusquinos i O’Marco. Tu przecinamy PO-542 i 
wchodzimy do Pontevedra. Skręcamy w lewo w R. Ramon Otero Pedrayo i tu napotkamy albergue dla pielgrzymów. 

 

Arcade            Do Santiago 72,9km 
Nocleg:         Następne albergue Pontevedra 11,2km 
Albergue “O Lar de Pepa”- schronisko prywatne: Calle Ribeiro nº 1. Arcade, całoroczne, otwarte od 8:00, 10 miejsc, 

10 euro, Tel. 986 678 006 / 649 714 950 / 649 494 905, info@olardepepa.com, www.olardepepa.com 

javascript:smae_decode('aW5mb0BvbGFyZGVwZXBhLmNvbQ==');
http://www.olardepepa.com/
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Pontevedra @     Do Santiago 61,7km 
Nocleg:          Następne albergue Barro 12,5km 
 Albergue dla pielgrzymów - schronisko miejskie:  Rua Ramon Otero Pedrayo, zamknięte w grudniu, otwarte od 
13;00 (16:00 poza sezonem)-22, 56 miejsc w 2 salach, latem 80 bo otwierana jest dodatkowa sala, 5 euro, kuchnia, 
jadalnia, pralka i suszarka za 6 euro. Terminal z dostępem do Internetu. Nie można wyjść przed 6:00 rano! Co roku w 
terminie od 23 grudnia do 6 stycznia jest zamknięte. 
Dość odległe od centrum miasta. Aby do niego trafić należy zejść ze szlaku i skręcić w lewo. Schronisko znajduje się po 
prawej stronie gdy przejdziemy tunel pod torami kolejowym blisko stacji (Ania). „Albergue super komfortowe w cenie 
6 €, duży hall  z wystrojem tematycznym camino. Na głównej ścianie duża, kolorowa mapa profilowa drogi 
portugalskiej od granicy, z etapami, długością odcinków i miejscami noclegowymi. W dwóch salach na parterze 56 
łóżek, blisko sypialni  sanitariaty, kuchnia maleńka, ale  bez ścisku. Do kuchni przylega duże pomieszczenie, służące 
jako jadalnia,  miejsce do czytania, pisania, wyposażone w stoły, krzesła, ale skromniej w książki, czasopisma czy 
przewodniki. Położone jest w nowszej części miasta, w pobliżu nowoczesnego dworca kolejowego; do centrum 
przechodzi się ulicami nowych osiedli wysokich  budynków mieszkalnych.” (Zofia). 
„Duże alberge, 6 euro, nowoczesne blisko do centrum miasta, ze wszystkim co w turystycznym mieście można 
znaleźć, dużo pielgrzymów.” (Tomek Włóczykij). 
Super schronisko. Trafiłem na jakieś spotkanie towarzyskie i zostałem oprowadzony po pomieszczeniu ze zbiorami 
przedmiotów z przełomu XIX i XX w. Otwarte punktualnie o 13-tej. Autor. 
„Za najcenniejszy relikt przeszłości uważa się kompleks klasztorny Franciszkanów, datowany na XIV-XV w., który 
przetrwał wieki bez specjalnego uszczerbku. Ogromne witraże we wczesnogotyckim prezbiterium, figury świętych w 
bocznych ołtarzach ubrane w bogate naturalne materiały ( nie mam zdjęć, bo mocno starszy pan bardzo nas 
pilnował). Po sąsiedzku z klasztorem stoi oryginalny, półokrągły kościół  Matki Bożej Pielgrzymującej, Igreja de Virgin 
Peregrino. Nie jest to specjalny zabytek, bo zbudowano świątynię pod koniec XIX w., ale jego Patronka cieszy się dużą 
popularnością. Ważniejsze place, ulice, szkoły, kaplice, budynki publiczne, noszą imię Virgen Peregrino. Także nasze 
albergue ma Ją za swoją Patronkę. Jej figura w głównym ołtarzu przedstawia bardzo urodziwą Panią, oryginalnie 
ubraną w pielgrzymi płaszcz, na głowie charakterystyczny kapelusz św. Jakuba z odwiniętym nad czołem rondkiem, 
przypiętym muszlą, w prawej ręce trzyma kij pielgrzymi z tykwami.  Pomiędzy kościołem Virgen Peregrina a  
klasztorem Franciszkanów, tryskająca wodą, zabytkowa fontanna z XVI w. Niedaleko stąd, przygnębiające wrażenie 
robią ruiny ogromnego,  największego w Galicji, klasztoru Dominikanów z XIV-XV w. Widoczne tam prace budowlane, 
zabezpieczają resztki świetności historycznej  tego konwentu. Podobno, najcenniejsze fragmenty tej świątyni udało 
się uratować i obecnie znajdują się w muzeum. Kawałek trzeba było przejść, aby za rozkopanymi placami budów 
znaleźć barokową bazylikę, Basilica de Santa Maria a Grande. Tę ogromną bazylikę w stylu gotycko-renesansowym, z  
oszałamiającym  wystrojem  barokowo-rokokowym wnętrza kościoła, ufundowali ludzie morza, reprezentujący 
wszystkie cechy rzemieślnicze związane z morzem. Szkoda, ze brakuje nam już czasu, bo muzea Pontevedry słyną z 
bogatych zbiorów. ” (Zofia) 
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ETAP  8 PONTEVEDRA  –  CALDAS DEL REIS  23,1km 

Opuszczamy Pontevedra mostem Ponte de Burgo. Za mostem prosto Av. Coruna i w prawo w C. de la Santina, 
R. Gandara , przed torami kolejowymi w lewo równolegle do torów i na następnym skrzyżowaniu w prawo przez tory 
i zaraz w lewo dojdziemy do kaplic Santa Maria de Alba. Dojdziemy do lokalnej szosy PO-225 i skręcamy w lewo, 
znów przekroczymy tory, miniemy kaplicę San Cãetano i za mostkiem opuścimy szosę idąc prosto lokalną drogą 
wzdłuż torów, zbliżając się i oddalając, wreszcie ponownie je przetniemy by dalej iść do nich równolegle. Na 
wysokości m. San Mauro przetniemy lokalną szosę PO-0508 i pójdziemy lekko w lewo inną szosą PO-0509, potem 
PO-0506, dojdziemy na wysokości m. Pineiro do lokalnej drogi, kilkadziesiąt metrów w lewo i w prawo na polną 
drogę przez pola i las. Wyjdziemy na lokalną drogę i skręcimy w prawo (przy tej drodze ok. 200m w lewo stoi krzyż 
Calvaries do Ponte Balbón). Jesteśmy w m. Barro. Tu strzałki w wskazują w prawo na albergue, kilkaset metrów od 
trasy. Przy ostatnich budynkach skręcamy w lewo na drogę prowadzącą do torów kolejowych, przed nimi skręcamy 
w prawo i idziemy równolegle. Gdy droga skręca w lewo i przecina tory, skręcamy przed torami w prawo na polną 
drogę w las. Za 2 halami przecinamy szosę PO-9407 i idziemy prosto lokalną drogą, na 3-cim skrzyżowaniu w prawo 
do szosy N550. Teraz w lewo szosą lub obok niej, mijamy m. Cruceiro, trasa camino biegnie szosą odbijając co jakiś 
czas na równoległą drogę lokalną po lewej stronie szosy. Napotkamy po drodze kaplice Santa Lucia. Mijamy m. Tivo, 
Pazo, Eirin – tu po lewej naszej stronie mijamy kościół Santa Maria Caldas i jesteśmy w Caldas del Reis. Trasa 
prowadzi równolegle do N550 uliczkami miasta. W mieście słabe oznakowanie. 

  

Barro/ Cancela          Do Santiago 49,2km 
Nocleg:          Następne albergue Briallos 3,9km 

Albergue dla pielgrzymów - schronisko miejskie:  Parroquia de San Mamede de Portela. Właściwie w m. A Cancela, 
500m od trasy camino przy kościele parafialnym ostro w lewo. tel. +34 655 952 805. Otwarte w 2004r. Całoroczne, 
otwarte od 12:00, 16 miejsc  w 2 pokojach; 6 euro, Bez kuchni, sklepów i barów.  



 Camino de Santiago   03.2014r. 

Camino Portugalskie Centralne cz. II. Porto – Santiago de Compostela ::    Maciej R.        

 

Strona 31 z 36 
 

„Biedne alberge (2 pomieszczenia z materacami i miejscami na karimaty), z łazienkami, najbliższy sklep 3 km, ale za 
to 1 km do całkiem porządnego baru (trzeba pójść ok 500m szlakiem a na skrzyżowaniu odbić ze szlaku w prawo 
kolejne 500 m.), kuchni brak. Barro jest dobrym miejscem na nocleg, jeśli chce się spać następną noc w albergue (w 
Padron) a nie w hostelu. Trasa z Pontevedry do Padron byłaby zbyt długa, a kolejne potencjalne albergue na trasie  
przed Caldas de Reis, w Briallos było zamknięte (wrzesień 2009), mimo tego że z zewnątrz wyglądało całkiem 
ciekawie. Nie znalazłem żadnej informacji z przyczyną zamknięcia i terminem ponownego otwarcia.” (Tomek 
Włóczykij). 

Briallos (Portas)          Do Santiago 45,3km 
Nocleg:         Następne albergue Caldas del Reis 4km 
Albergue dla pielgrzymów - schronisko miejskie:  San Roque, tel. +34 986 536 194, całoroczne, otwierane o 13.00, 
otwiera Proteccion Civil,  27 miejsc w 2 salach, 6 euro, kuchnia, 8 prysznicy; brak baru, do sklepu 1km przy N-550, 
otwarty 9-21 i w niedzielę 10-13. Hospitalera Pilar sympatyczna? W pierwszym domu za albergue. 
„Gdy przyszłyśmy o 12.30, brama podwórza i sam budynek albergue były zamknięte na głucho; żadnej informacji, ani 
kawałka kartki na płocie, jedynym dowodem na to, że jest to schronisko dla pielgrzymów, była  myszka Miki na 
płocie… hospitalera i klucz są w casa primera, tzn. w pierwszym domu, patrząc w kierunku szlaku… Podeszłyśmy tam; 
po dłuższej dopiero chwili uchyliła drzwi domu kobieta, która nam się bacznie przyglądała, pewnie nie dowierzała, że 
pielgrzymi do Santiago i tak też mogą wyglądać… . W każdym bądź razie, poszła z nami do albergue, wypytując po 
drodze o naszą grupę, ile nas jest, ilu jeszcze przyjdzie itp., bo ciągle nie mogła pojąć, że my tylko dwie ... Zostawiła 
nas same, zapowiadając, że wróci ok. 19-tej z pieczątką i po zapłatę  3 €. Schronisko jest po kapitalnym remoncie, 
odnowione kamienne ściany z drewnianą stolarką stropowo-dachową, podłogową i okienną. Na parterze sanitariaty, 
także dla niepełnosprawnych, oraz kuchnia. Na piętrze 2 sale po 14 łóżek, oddzielnie dla kobiet i mężczyzn, obok 
sypialni duży hall wypoczynkowy z wygodnymi fotelami, na zewnątrz pod dachem, pralnia i suszarnia. W tym  
komfortowym domu było nas tylko 5-ro, oprócz nas była jeszcze para niemiecka i  niemiecki „pastor”, jak  nazwałam 
solowego niemieckiego pielgrzyma. Oni nas właśnie poinformowali, że w najbliższej okolicy jest tylko jeden mały 
sklepik i to na dzwonek, w czasie sjesty zamknięty, będzie otwarty o godz. 17.30 i po tej godzinie też trzeba mocno 
dzwonić. Tak też było, bo chwilę stałyśmy pod drzwiami, zanim nam otworzyła mało sympatyczna sklepowa. Marne 
zaopatrzenie, oprócz chleba na wagę, krojonego z dużego bochna, nic innego konkretnego do przegryzienia… nasi 
współ-pielgrzymi poszli na kolację do odległego ok. 3 km baru w Tivo.” (Zofia) 
„Zamiast w Briallos gdzie jest schronisko z wyjątkowo niesympatyczną hospitalerą mieszkałam 5 km dalej w Caldas 
de Reis w sympatycznym hotelu…” forum 

Caldas del Reis. @     Do Santiago 40,2km 

Nocleg:         Następne albergue O’Pino 10,0km 
Albergue  Posada Doña Urraca - schronisko miejskie: Calle Campo de la Torre, 1- za Ponte Romano po lewej stronie. 
Całoroczne, czynne od 13.00 - 22.00,  36 łóżek + 12 materacy w jednej sali, 6 euro, brak kuchni, jest lodówka, pralka i 
suszarka za 6 euro. Warunki mało komfortowe (jedna duża sala z łóżkami piętrowymi oraz materacami na podłodze. 
Wi-Fi! 
Obok schroniska jest za to bar, w którym pracuje hospitalero Jesus i można otrzymać klucz do albergue, w którym 
podają menu dla pielgrzyma za 8 euro. W Caldas de Reis jest również możliwość wynajęcia mieszkania obok 
schroniska - kilka pokoi z kuchnią, łazienką, pralką itp., ale proponuję tę opcję tylko dla większych grup.  (Ania). 
Jedyne albergue, w którym dopadły mnie jakieś insekty na cztery lata pielgrzymowania! 
Albergue O Cruceiro – schronisko prywatne: C/ Juan Fuentes, 44, tel. 986 54 01 65, www.ocruceiroalbergue.com, 
czynne od świąt wielkanocnych do 31 października, 38 miejsc po 10 euro (lipiec-sierpień po 12 euro), możliwość 
rezerwacji. 
1. Hotel Lotus, Rua Dolores Mosquera 57;-Tel.: 986530650  
2. Hotel Cruceiro Rua Juan Fuentes 44;-Tel.: 986540165  
Miasto słynie z rzymskiej fontanny, z której woda gwarantuje zamążpójście w ciągu roku. Wystarczy łyk wody, takie 
to proste. Miasto jest znanym uzdrowiskiem słynącym z wód termalnych. Wiele starszych osób przyjeżdża tu by 
nabrać tej wody. Przy hotelu Davilla jest ujęcie wody termalnej dostępne dla wszystkich, w którym można dać 
odpocząć zmęczonym nogom. Jest też jedyny w Galicji kościół poświęcony Św. Thomasowi Becketowi. Na krańcu 
miasta jest kaplica San Roque z drewnianą figurą przedstawiającą świętego jako pielgrzyma, a na zewnątrz kamienna 
figura świętego z psem.   

http://www.ocruceiroalbergue.com/
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ETAP  9  CALDAS DEL REIS  -   PADRON  19,2km 

Znów osią trasy będzie szosa krajowa N-550. Opuszczamy Caldas przez most Ponte Bermana, dalej C. San 
Roque obok kaplicy San Roque, potem w prawo w Camino de Trinidad prowadzi w stronę rzeki. Dalej polną drogą, 
która odbija od rzeki w lewo blisko romańskiego kościoła de Santa Marińa de Bemil i przecinamy N-550 i idziemy 
prosto wzdłuż rzeki lokalną drogą. Droga skręca w prawo do wsi, a my idziemy prosto polną drogą mijając po lewej 
rondo N-550. Doprowadza nas do lokalnej drogi, którą idziemy dalej do jej ostrego skrętu w prawo, idziemy prosto 
drogą leśną, potem przez pola aż do m. Cruceiro gdzie przecinamy N-550. Idziemy w prawo lokalną drogą do m. 
Gurgullon l by po chwili przejść przez N-550 w stronę m. Casal de Erigo, za chwilę w lewo i wychodzimy obok AP-9, 
idziemy równolegle do autostrady, przechodząc na jej drugą stronę drogą lokalną, by kontynuować teraz lewą stroną 
autostrady aż do następnej drogi lokalnej. Tu skręcamy w lewo na drogę w stronę N-550, tuż przed nią skręcamy w 
prawo na polną drogę w kierunku autostrady. Dochodzimy do lokalnej drogi PC-8501 i skręcamy w prawo, mijamy m. 
San Miguel de Valga i za zabudowaniami skręcamy w lewo na polną drogę. Po lewej stronie widzimy zabudowania 
Ponte Valga, przekraczamy most, przecinamy 2 lokalne drogi cały czas przez pola, droga skręca to w prawo to w 
lewo. Na wysokości m. Bano jesteśmy znów bliżej N-550 i wchodzimy do m. Pontecesures ulicą Camino de Regadio. 
Blisko trasy jest XII wieczny kościół San Xulian de Requeixo. Bezpośrednio wchodzimy do m. Infesta. Wchodzimy na 
N-550, przechodzimy przez tory i przez most rzymski z początków naszej ery na rzece Ulla. Za mostem opuszczamy N-
550 w lewo, dochodzimy do rzeki Sar i skręcamy w prawo wzdłuż rzeki. Przechodzimy pod autostradą AG-11 i 
jesteśmy w Padron. Do albergue idziemy w lewo przez most C. Canton de Igrexa, skręcamy w lewo i za kilkadziesiąt 
metrów jesteśmy na miejscu. Skręcając w drugą stronę za mostem  na wzgórzu jest Santiguino Monte. W tym 
miejscu, jak głosi legenda, nauczał Apostoł, jest tam figura Apostoła nauczającego. Co roku w Jego Święto od 
fontanny Carmen idzie procesja wspinając się po 150 schodach. Jeśli ktoś się wybiera do albergue u Franciszkanów w 
Herbon skręca w prawo, zamiast na most w lewo, tą samą ulicą Canton de Igrexa, przecina ulicą R. Rosalia de Castro 
N-550, i prosto lokalną szosą AC-242 do Hebron. To dodatkowo ok. 2km. Strzałki prowadzące do albergue w Herbon 
są przed Padron i są zaznaczone czerwonym kolorem (Ania). 
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O Pino (concello Valga)          Do Santiago 29,4km 
Nocleg:           Następne Pontecesures 3,2km 
Albergue dla pielgrzymów Valga – schronisko miejskie: Brak oznakowania drogi do albergue! Otwarte w grudniu 
2010r, tel. 638 943 271, 986 55 94 56  całoroczne, otwierane o 13.00, zamykane o 22.00, 80 miejsc w 4 pokojach, 
cena 6 euro Tel. +34 630 952 525. Pralka, lodówka, ciepła woda, ogrzewanie, kuchnia, pokój ogólny. W okolicy bary i 
sklep w barze. 

Infesta – Pontecesures          Do Santiago 26,2km 
Nocleg:          Następne albergue Padron 2,2km 

Albergue dla pielgrzymów– schronisko miejskie:  Estrada das Escolas - Rúa Pousa Antelo.  Z N550 (po lewej stronie 
ulicy sklep FROIS) na światłach skręć w prawo w calle de Ullan  (drogowskaz A ESTRADA)i w pierwszą w lewo to 
Estrada das Escolas (na rogu COMERCIAL MONCHO) idź prosto tą ulicą; tel. 699 832 730, całoroczne, otwarte od 
13:00, 54 miejsca, 6 euro. Posiada kuchnię. 

Herbón          Do Santiago 24,5km 
Nocleg:          Następne albergue Padrón 3km 
Albergue Convento San Antonio – schronisko zakonne: Monasterio Franciscano de Herbón, tel. +34 981 811 704, 
czynne od 1 czerwca do 31 października, otwierane o 16.00, 20 miejsc, donativo. 
 Schronisko to prowadzą wolontariusze, położone na końcu wioski, tuż przy rzece. Mieści się ono na terenie zakonu, w 
byłej szkole z internatem. Ojców franciszkanów jest w tej chwili tylko 3 (wrzesień 2010), ale widać, że darzą oni 
pielgrzymów szczególnym szacunkiem. To albergue ponadto jest położone na terenie ogromnego parku, gdzie wolno 
pasą się osiołki. Zasadą w nim jest również wspólny posiłek (obiad) przygotowany przez pielgrzymów z produktów 
zakupionych przez wolontariuszy z datków złożonych z dnia poprzedniego (donativo) oraz możliwość zrobienia sobie 
śniadania z tych samych zasobów. Problem jest niestety z ciepłą wodą, która jest tylko w dwóch kabinach 
prysznicowych (Ania). 
„Byłam tam: trzeba co prawda zboczyć z Drogi Portugalskiej, ale tylko ok. 3 km: są strzałki - czerwone tym razem - do 
klasztoru franciszkańskiego w HERBON. To magiczne miejsce: kompletna cisza, piękne położenie, serdeczność 
hospitaleros (w naszym przypadku Fernando i Mercedes) oraz ciepłe słowa na drogę od Franciszkanów: Paz i Bien - 
Pokój i Dobro! Nocowałam tam z czwórką poznanych na Camino Polaków. Trudno nam było opuścić to miejsce. 
Informacje o nim można znaleźć  na trasie, w schroniskach poprzedzających.” (Forum). 

Padron @    Do Santiago 21km 
Nocleg:           Następne albergue Teo 10km 
Albergue de peregrinos de Padrón - schronisko miejskie:  Costanilla do Carmen; całoroczne; otwarte 13-22; Tel. +34 
673 656 163, 46 miejsc w jednej Sali, cena 6 euro;  
„Schronisko w centrum miasta, 6 euro, kuchnia wyposażona, łazienki, średnio dużo miejsca, podobno szybko się 
zapełnia. Ja miałem szczęście, nie była zajęte nawet w połowie. Ok. 2 km przed Padron znajduje się znak wskazujący 
drogę do – alternatywnego albergue w Hebron, 3km poza trasą.” (Tomek Włóczykij) 
„Dotarłyśmy do albergue w Padron ok. godz. 14-tej, pod mocno już zachmurzonym niebem. Schronisko położone jest 
bardzo malowniczo na prawym brzegu rzeki Ulla, do  którego prowadzi kamienny most obok dwóch starych świątyń 
gotyckich: kościoła św. Jakuba i klasztoru karmelickiego. Mury albergue solidne, kamienne, jak i okolicznych budowli, 
maleńka recepcja zaraz przy drzwiach wejściowych, duża sypialnia na piętrze z drewnianymi łóżkami… bardzo ciasno 
ustawione, na parterze wszystkie wygody sanitarno-socjalne, oryginalna kuchnia z kominkiem (nieczynnym) i 
kamiennym zlewem.” (Zofia). 
Miasto związane z postacią Santiago. To tu rozpoczął Apostoł nauczanie na półwyspie Iberyjskim. W kościele 
Santiago, przy ołtarzu,  znajduje się słynny padrón – słup, do którego przywiązana była legendarna  łódź z ciałem 
Apostoła. Kiedyś w tym miejscu było morze, ale naniesiony przez rzekę Ulla muł odsunął je o 12km. W kościele 
rzeźby i obrazy przedstawiające Santiago i Św. Rocha. W domu, w pobliżu rzeki, mieszkała znana galicyjska poetka 
Rosalia Castro, obecnie mieści się muzeum. 
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ETAP  10 PADRON - SANTIAGO DE COMPOSTELA  23,9km 

 
Z albergue wracamy tą samą drogą, za mostem skręcamy w lewo w C. Dolores, która przecina N-550 i zaraz 

idziemy do niej równolegle. Wychodzimy a miasta ulicą R. Bordel. Z dala widoczna jest po prawej Kolegiata Iria Flavia. 
Warto się tu zatrzymać, obok piękny cmentarz ze starymi grobowcami rodzinnymi, o którym śpiewała Rosalia Castro. 
Przed kolegiatą dom kanoników, w którym mieści się Fundación y Museo de Camilo José Cela – hiszpańskiego 
pisarza. Jego grobowiec jest na cmentarzu, a pomnik w centrum handlowym. Przetniemy tory by za chwilę wrócić na 
N-550. Na 3-cim skrzyżowaniu (słupek 88km) skręcamy w lewo na stary rzymski trakt, zaraz w prawo i mijamy m. 
Quintans, zaraz Rueiro, Cambela i Vilar klucząc między uliczkami tych miejscowości Ponownie dojdziemy do torów i 
przed nimi skręcamy w prawo i wchodzimy na N-550 w lewo przechodzimy obok sanktuarium Escravitude z XVIII w., 
wspaniały przykład baroku. W pobliżu budynek dawnego zajazdu i karczmy. 100m dalej między zabudowaniami 
znajduje się piękny kościół Santa Maria de Cruces. Kilkadziesiąt metrów za sanktuarium skręcamy w prawo do m. 
Cruces. Wychodzimy polną drogą skrajem lasu przecinając tory kolejowe  do m. Anqueria de Suso, dalej znów polną 
drogą między winnicami do m. Areal. Tu skręcamy w lewo na lokalną drogę i dochodzimy do N-550 i idziemy nią do 
zakrętu w prawo, tu idziemy prosto polną drogą prawie równolegle do szosy, wchodzimy do gminy Teo, (w tej gminie 
w m. O Faramello (nie ma go na mapie Google) znajduje się Pazo de O Faramello, budynki starej papierni z 1710r, 
zbudowanej przez Włochów Piombino i Gambino, a stary trakt rzymski prowadzi do ukrytego w lesie albergue w 
Teo), mijamy O Viar de Baixo i dalej polną lub lokalną drogą, wreszcie któraś lokalna przeprowadza nas przez tory i 
wchodzimy do m. A Casalonga. Znów szlak prowadzi polnymi drogami, przekroczymy też rzeczkę Tinto po moście 
puente de Pedreira i miniemy stary obraz św. Antoniego na murze dawnego zajazdu dla pielgrzymów, z prawej 
mijamy zabudowania Balcaide, dalej przez pola zbliżamy się do lasu po prawej i na jego skraju w prawo lokalną drogą 
do ronda  na N-550 i zaraz w lewo lokalną, pierwszą w prawo kolejno pierwszą w lewo i znów  pierwszą w prawo, 
zygzakami w kierunku A Grela. Potem już prosto do m. Miladorio z dużą strefą przemysłową za miejscowością. 
Mijamy ją, i zobaczymy już wieże katedry w Santiago i serce zacznie nam bić mocniej, potem polną drogą pod 
autostradę AG-56 teraz w lewo i z prawej mijamy m. A Rocha Vella. Dochodzimy do torów kolejowych i skręcamy w 
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prawo by przejść nad nimi drogą lokalną, której się teraz trzymamy, przechodzimy rondo na AC-543 i wchodzimy na 
R. da Cantaleta i jesteśmy w Santiago! Po lewej mijamy budynki Hospitalerio Universitarrio de Santiago. Na końcu 
szpitala w prawo i zaraz w lewo wchodzimy na R. do Esculto Pereiro i dochodzimy do R. da Choupana, przechodzi w 
Av. De Rosallia de Castro, Av. De Xoan Carlos I, mijamy po lewej park Caballiera de Santa Susana, za którym 
wchodzimy w R. do Franco i wchodzimy na Praza do Obradoiro przed katedrą. Jesteśmy u celu! To jest chwila 
wielkiego szczęścia, a dla wielu żalu, że to już koniec! Dla nich polecam jeszcze 3-4 dni wędrówki do Finisterra i 
Muxia. Warto! 

Teo           Do Santiago 11,5km 
Nocleg:       Następne albergue Santiago de Compostela 11,5km 

Albergue de pelegrinos - schronisko miejskie: Tel.: +34 981 815 700/606 984 835; E-mail: 
albergue@oncellodeteo.com ; Otwierane o 13.00, o 23.30 cisza nocna, do 8:00 rano trzeba opuścić albergue; 28 
miejsc w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych w 2 salach; na parterze duży hol, kuchnia z jadalnią i salon, 
pokój dla niepełnosprawnych i toaleta i łazienka, na piętrze 2 pokoje, oddzielnie dla pań i panów, łazienka i toaleta. 
Cena 6 euro. W okolicy jest restauracja. W pobliżu kościół w remoncie i na R. de Francos stary krzyż pielgrzymi, 
podobno jeden z najpiękniejszych w Galicji. (Zofia). Zaletą jest dotarcie następnego dnia do Santiago przed mszą dla 
pielgrzymów o godz. 12-tej. 

Santiago de Compostela:  @   

 

 
Nocleg:  
Albergue Acuario – schronisko prywatne: 2km od Katedry; Adres: c/ Estocolmo, 2; Dolne Santiago; Idąc z Monte do 
Gonzo przechodzi się obok San Lázaro i na wysokości Hotelu o tej samej nazwie, znajduje się ulica Baliño. Są schody, 
po których schodzi się i po około 100 m, napotkamy niedawno otwarte albergue. Otwarte cały rok z wyjątkiem 
grudnia od 900-2400; 50 miejsc w jednej sali; cena 10€;. Pielgrzymi, mogą pozostać do 3 nocy. Wszystkie urządzenia są 
nowe i dysponuje stołówką. Jest pralka, suszarka i Internet. Można rezerwować Tel. 981.575438 
Albergue „Seminario Menor de Belvis” – schronisko kościelne: 500m od starego miasta; Adres: Seminario Menor w 
Santiago de Compostela; Otwarte od maja do października w godz. 1200-2400; 60-300 miejsc; cena 12€ na wspólnej 
Sali, 17 euro w pokoju jednoosobowym; trzeba opuścić do 10-tej, choć można spać 3 noce; pralka 2,5€ suszarka 1,5€. 
W schronisku znajduje się sklep, kuchnia oraz komputery z Internetem (płatne) (Ania). 
Albergue San Lázaro – schronisko prywatne: 3km od centrum, po lewej stronie idąc do Katedry, autobus linii 6; 80 
miejsc w 6 salach; otwarte w godz. 1330-21; Cena 10€ pierwsza noc, 7€ następne z ręcznikiem i pościelą; duża 
kuchnia, pralka, suszarka. Można rezerwować Tel. +(34) 981 571 488 
Przed Biurem Pielgrzymów pojawiają się naganiacze, którzy oferują miejsca noclegowe, zwykle w mieszkaniach z 
kuchnią w cenie 15€ za łóżko. Każdy pokój wynajmowany oddzielnie, a kuchnia i łazienka wspólne. Zaletą jest mała 
odległość od centrum! 
Albergue del Final del Camino “Jaime García Rodríguez” – schronisko prywatne: Rúa Moscú (boczna Rúa de 
Luxemburgo) zaraz obok posterunku policji na trasie francuskiej (około 20 min od katedry). Tel. +34 981 587 324; 176 
miejsc w  10-osobowych pokojach, otwarte w 2010 roku. Łazienki, kuchnia, pralnię i skrytki na plecaki, które są 
bardzo przydatne, jeśli się śpi więcej niż 1 noc. Cena 8€!! (Ania). Czynne maj – październik? 
Albergue Mundoalbergue-– schronisko prywatne: San Clemente 26. Prywatne, cena 16€, 34 miejsca w jednej Sali, 
czynne 8.00-21.00 (23.00 w sezonie). Jest kuchnia. Tel. 981588625, www.mundoalbergue.es. 
Albergue O Fogar de Teodomiro -– schronisko prywatne: Plaza de Algalia de Arriba. Prywatne, całoroczne, cena 15€, 
20 miejsc, trzy czwórki, szóstka i dwójka, czynne 10.00-20.00. Na dole jest bar. Kuchnia! Tel.981582920, 
www.fogarteodomiro.com. Dobre położenie ale przydałby się remont! 
Albergue turystyczne Santo Santiago- – schronisko prywatne: Rúa do Valiño, 3; 40 miejsc po 12 euro; Tel +34 657 
402 403, www.elsantosantiago.com. 
Albergue Meiga Backpackers – schronisko prywatne:c/ Rúa dos Basquiños, 67; Tel. 981 57 08 46; www.meiga-
backpackers.es; Prywatne;  czynne 15 stycznia-15 grudnia; otwarte od 10.00;  20 miejsca; 13-18 €    w zależności od 
sezonu. 

mailto:albergue@oncellodeteo.com
http://www.mundoalbergue.es/
http://www.fogarteodomiro.com/
http://www.elsantosantiago.com/
http://www.gronze.com/albergues/camino-frances/albergue-meiga-backpackers-santiago-de-compostela.htm
http://www.meiga-backpackers.es/
http://www.meiga-backpackers.es/
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Albergue O Fogar de Teodomiro – schronisko prywatne:  Plaza de Algalia de Arriba, 3; tel. 981 58 29 20, 699 
631 592; www.fogarteodomiro.com; Prywatne; całoroczne; otwarte od 10.00; 20 miejsc; 15-20 €.    
Albergue Turistico La Salle – schronisko prywatne:   c/ Rúa de Tras Santa Clara; tel.  682 158 011, 981 584 611; 

www.alberguelasalle.com; Prywatne; czynne od lutego do 22 grudnia; recepcja całodobowa ale przyjmują od 15.00; 

84 miejsc; cena: 17-19 €.    

Albergue Azabache – schronisko prywatne:  c/ Azabachería, 15; tel. 981 07 12 54; 

www.mcarrero.wix.com/azabache-hostel; Prywatne; czynne 15 stycznia do 15 grudnia,  20 miejsc;16-20 €. 

Albergue La Estrella – schronisko prywatne:  c/ Concheiros, 36-38 ; tel. 881 97 39 26, 617 882 529 ; 

www.laestrelladesantiago.es; Prywatne; całoroczne; otwarte od 9.00; 24 miejsca; 10 €. 

Albergue The Last Stamp – schronisko prywatne:  c/ Rúa do Preguntoiro, 10; tel. 981 56 35 25; 
www.thelaststamp.es; Prywatne; czynne 15 stycznia do 15 grudnia; całodobowe; 62 miejsca; 12-15 €. 
Albergue Roots&Boots – schronisko prywatne: c/ Campo Cruceiro do Gaio, 7;tel. 699 631 594; 
www.rootsandboots.es; Prywatne; całoroczne; otwarte od 9.00; 48 miejsc, 12-15 €    lub 15-18 €    w zależności od 
sezonu. 

Biuro Pielgrzyma znajduje się przy Rua do Vilar, 1 (uliczka odchodząca od Praza das Prateiras z fontaną Fuente dos 
Caballos) info@peregrinossantiago.es , Tel. 981 56 88 46. Czynne przez większość roku od godz. 9-tej do 19-tej (w 
miesiącach zimowych może być inaczej). Tu należy się zgłosić z credencialem by otrzymać „Compostelę”. Za 1 euro, 
w biurze lub w sklepikach z pamiątkami, można kupić tubę, w której bezpiecznie i bez pogniecenia dowieziesz go do 
domu  
Warto zobaczyć: Cel wielkiej drogi jacobea: Santiago jest dużym miastem prawie 90.000 mieszkańców, które godzi 
nowoczesność placu Roja i lotniska Lavacolla z bardzo tajemniczym, religijnym, romantycznym, kosmopolitycznym 
placem Obradoiro. Szczęśliwy piechur odkrywa miasto kamieni poczerniałych od upływu czasu i wilgoci. Stare ulice - 
Rúas z zapachem Ribeiro i pulpo z ośmiornicy rozsiewanym po całym Starym Mieście. Katedra na zapełnionym placu 
Obradoiro przedstawia kulminację Camino, w niej odpoczywa, według legendy, Apostoł, który sprawił, że tysiące 
osób podejmują podróż pełną zmęczenia i doświadczeń, które zmienią się we wspomnienia na całe życie.  
By zwiedzić i poznać miasto lepiej jest kupić jakiś wspaniały przewodnik, który Was oprowadzi po tym historycznym 
mieście. Wtedy lepiej będzie rozumieć piękno drogocennego Portyku Sławy, dzieło Mistrza Mateo w XIIw., plac de las 
Platerías z Fuente Dos Caballos, Ratusz (Pazo de Raxoi), Azabachería, Hotel Królów Katolickich i każdy kamień 
sprawiającego ogromne wrażenie placu Obradoiro. Tu przychodzą pielgrzymi by oddać pierwszy pokłon Apostołowi, 
a później wysiadują, wylegują się na jego kamieniach zadumani z niedowierzaniem, że to już kres pielgrzymki, tu 
spotykają swoich znajomych z Drogi rzucając się sobie w ramiona i radując ze spotkania, gratulują przebycia czasem 
ciężkiej trasy. Najbardziej okazale prezentuje się fasada katedry od Praza Obradoiro ale też niesamowite wrażenie 
sprawia katedra widziana z parku Alameda. Wielu przesiaduje na schodach prowadzących do katedry od strony Praza 
de las Plateiras wpatrujących się w fontannę i oddychających atmosferą Santiago. Najważniejsza jest katedra. 
Wchodzimy od Obradoiro i jesteśmy przy Portico da Glorio, mam nadzieję, że renowacja jest już ukończona i można 
go dotknąć. Potem idziemy w stronę ołtarza i ustawiamy się w kolejce do wejścia po prawej stronie, które umożliwia 
uścisnąć figurę Apostoła, wychodzimy z drugiej strony i wchodzimy do krypty w fundamentach kościoła z IX w., gdzie 
znajdują się kości Santiago i jego dwóch uczniów św. Teodora i św. Anastazego. Potem możemy obejrzeć wnętrze 
katedry. 
Codziennie o godzinie 12-tej w katedrze jest Msza św. Pielgrzyma, na której zdarza się zobaczyć botafumeiro i 
podczas której wyczytają Twoje przybycie do Santiago (w ogólnej liczbie wg narodowości, którzy wyruszyli z Porto i 
zgłosili się tego dnia do Biura Pielgrzyma). 
Jeśli masz ochotę możesz skorzystać z darmowego tradycyjnego posiłku pielgrzyma w Hotelu Królów Katolickich. 
Może z niego skorzystać 10-ciu pierwszych pielgrzymów, którzy zgłoszą się przy bramie garażowej hotelu, w dół ulicą 
Hortas z charakterystycznym automatem do napojów (podobno jest teraz inne miejsce zbiórki?). Trzeba mieć 
kserokopię Composteli. Godziny śniadanie 9-ta, obiad 12-ta, kolacja 19-ta. Trzeba być tam wcześniej ok. pół godziny 
do godziny. Jeśli jest już 10-tka szczęśliwców to nie ma co czekać. Punktualnie o wymienionych godzinach, starszy 
garażowy zbiera gromadkę, odlicza do 10-ciu, wypisuje kwit, z którym cała 10-tka udaje się do kuchni hotelu, gdzie 
otrzymuje posiłek, który spożywa się piętro wyżej w specjalnej salce. Warto spróbować! Próbowałem w 2011r. i 
mam wrażenie, że wcześniej hotel przywiązywał większą wagę do tych posiłków, ale może to tylko złudzenie? 
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