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Etap 0 Bayonne - Irun 41,2km 

Opis trasy został wykonany na podstawie tego co widać przy pomocy Street view na mapie Google. Szczegółowy opis 

w j. francuskim wraz z mapkami znajdziesz tu: http://www.aucoeurduchemin.org/spip/spip.php?rubrique142 . 

Trasa camino rozpoczyna się od katedry w Bayonne i kieruje się do brzegu rzeki Nive. Dalej szlak prowadzi jej 

lewym brzegiem (oznakowanie to naklejone na słupach, znakach itp. żółte naklejki z muszlą na niebieskim tle) aż do 

chwili gdy za skrzyżowaniem zobaczysz przekreśloną tablicę z nazwą Bayonne (koniec miasta), na tym skrzyżowaniu 

za białym domem szlak skręca w prawo w Rue Dr Voulgre (dalej wzdłuż brzegu rzeki prowadzi szlak Camino Baztanes 

do Pampluny, a trzymając się cały czas rzeki można dojść do san Jean de Pied). Idąc tą ulicą przekracza tory kolejowe 

na strzeżonym przejeździe, skręca w prawo wzdłuż torów ale oddalając się od nich. Na kolejnym skrzyżowaniu w 

prawo w Av du 8 Mai 1945 i skręca w lewo w wąską uliczkę ze znakiem „Nieprzejezdna ulica” na jej końcu po 

schodach i dalej prosto ulicą, na pierwszym skrzyżowaniu w lewo w ulicę Chemin Lestanquet, za jej skrętem w prawo 

o 90stopni pod autostradą (tunel zamknięty dla pojazdów), po drugiej stronie tunelu jest już Angelet i szlak biegnie 

dalej prosto drogą z pasem drzew po środku aż do ronda. Tu skręca w lewo na szosę ze ścieżką rowerową aż do 

kolejnego ronda, na którym również skręca w lewo w kierunku autostrady A63 i drogi D203. Znów rondo i tu w 

prawo w kierunku „BRINDOS” i droga D203
E
. Kolejne rondo, na którym skręca w prawo (na słupie duża żółta 

strzałka). Dalej wąską asfaltową uliczką między małymi domkami lekko pod górę prowadzi przez pola drogą z 

szutrową nawierzchnią. Z lewej żywopłot z prawej ogrodzenie z siatki. W końcu skręca w lewo prawie zawracając, po 

chwili dochodzi do zabudowań i szosy. Tu skręca w prawo na szosę. Przez rondo prosto, na następnym w lewo. 

Przecina tory kolejowe i wchodzi w las, zwykle przy skrzyżowaniach strzałki na znakach drogowych lub słupach. 

Wkrótce znów między parterowymi zabudowaniami. Dochodzi do skrzyżowania z główną ulicą (znak „Stop”) i skręca 

w prawo w Rue Luis Mariano aż do ronda, tu w pierwszą w prawo, nad torami kolejowymi, a następnym rondzie w 

pierwszą w lewo pod biegnącą górą szosą w Rua des Mouettes. Strzałki na filarach. Po chwili oddala się lekko w 

prawo, po lewej równolegle tory kolejowe. Wkrótce tory zasłaniają drzewa, a po prawo przebłyskuje jezioro, droga 

przechodzi w ścieżkę, która prowadzi przez las i wychodzi na wąską szosę, tu szlak skręca w prawo na szosę. 

Dochodzi do głównej drogi i skręca w lewo. Droga rozdzielona pośrodku czerwonym pasem. Na skrzyżowaniu „Y” 

skręca w prawo tą samą drogą. Po kilkuset metrach skręca w prawo w boczną uliczkę. Na jej końcu skręca w lewo w 

Rue Tutilena, która w końcu zmienia się w ścieżkę biegnącą brzegiem morza i dochodzi do szosy D810, by po chwili 

skręcić w prawo oddalając się od szosy. Przez chwilę po prawej mamy morze po lewej zabudowania. Nie dochodząc 

do kościółka skręca w lewo w uliczkę rue Madelaian w Bidart. Przecina szosy D810 i D455 i prowadzi uliczką, która 

zmienia się ścieżkę, przecina ulicę Rua Escola i znika na ścieżce między budynkami (strzałka na słupie linii 

telefonicznej), później się rozszerza, przecina kolejną ulicę i za chwilę tory kolejowe, po kilkuset metrach tunelem 

przechodzi pod autostradą. Dochodzi do zabudowań i skrzyżowania „T”, tu w lewo i zaraz na następnym 

skrzyżowaniu w prawo. Dochodzi do szosy D655 i skręca w prawo. Mija skrzyżowanie z szosą D355 i na następnym 

skręca w prawo. Na skrzyżowaniu „Y” w prawo, na kolejnym „Y” w lewo, aż w końcu przechodzi w polną drogę. 

Potem asfaltową uliczką między zabudowaniami Dorea. Na jej końcu dochodzi do głównej ulicy i skręca w lewo  

(drogowskaz „AHETZE”) w Chemin Laharraga na jej końcu skrzyżowanie „T” i skręca w prawo na szosę D855. Na 

pierwszym skrzyżowaniu w lewo w wąską drogę ze znakiem „Droga bez przejazdu”, na pierwszym skrzyżowaniu w 

prawo w polną drogę, ta dochodzi do szosy i tu skręca w lewo w podrzędną drogę. Ta doprowadza do szosy i szlak 

skręca w lewo na D307, by na najbliższym skrzyżowaniu skręcić w prawo w boczną drogę Chemin de Chantaco w 

Saint Jean de Luz, mijamy pojedyncze domy i częściowo teren zalesiony. Ulica kończy się na skrzyżowaniu z szosą 

D918. Szlak skręca w prawo i prowadzi szosą przez groblę i pod wiaduktem drogowym, za nim przechodzi na lewą 

stronę szosy i dalej ścieżką spacerową wzdłuż rzeki i szosy aż do mostu w samym centrum Saint Jean de Luz i prawie 

przy brzegu zatoki Biskajskiej. Tu skręca w lewo na most drogowy D810 i prosto Av. Genevieve Antonios de Gaulle, 

po lewo biegną tory kolejowe. Cały czas prosto i szlak opuszcza miasto, mija po lewo supermarket Leclerc w kierunku 

Hendaye aż do ronda, przed którym skręca w prawo skos i za rondem prowadzi równoległą do szosy ulicą w stronę 

kościoła St. Vincent w Urrugne. Dalej prosto tą samą ulicą, która znów doprowadza do szosy D810 i po chwili w lewo 

w boczną uliczkę Vieille Route d’Espagna, która wyprowadza z miasteczka i dalej prowadzi przez pola, potem jakaś 

wieś i w końcu dociera do lokalnej szosy. Tu skręca w prawo i po kilkudziesięciu metrach w lewo w asfaltową szeroką 

ścieżkę przez łąkę, na pierwszym rozwidleniu w prawo, na drugim w lewo, potem może być grząsko i na 

skrzyżowaniu „T” w lewo i na następnym też. Na rozwidleniu „Y” w prawo i dochodzi do szosy D810 przy przystanku 
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autobusowym, skręca w lewo i zaraz w prawo w D658 w kierunku Kempingu w Hendaye. Na skrzyżowaniu skręca w 

lewo (naprzeciw charakterystyczna 

niska czerwona bramka wjazdowa na 

teren prywatny – w głębi wśród drzew 

zabudowania i na ogrodzeniu niebieska 

tabliczka wskazująca miejsce biwakowe 

z napisem Orio). Droga bardzo kręta 

prowadzi przez teren pagórkowaty łąki i 

z pola uprawne. Tuż przed tablicą z 

nazwą „HENDAYE” skręca ostro w lewo 

na gruntową drogę, po kilkuset metrach 

na skrzyżowaniu z drogą asfaltową 

skręca w lewo. Widać już zabudowania 

miasta i w głębi zatokę, zaraz potem w 

pierwszą w prawo, zaczynają się 

pierwsze zabudowania, w końcu 

dochodzi do szosy D358 i skręca w lewo, 

na pierwszym rondzie w prawo w 

kierunku „CENTRE VILLE”, na następnym 

rondzie w lewo w Rue de Santiago. Na 

kolejnym rondzie prosto tą samą ulicą, 

która kończy swój bieg na kolejnym 

rondzie. Tu w prawo i po chwili w lewo 

na most Santiago. Na moście granica 

francusko-hiszpańska i koniec etapu.  

W Biaritz i w Angelet są 

schroniska młodzieżowe czynne od 

połowy kwietnia do końca września, 

nocleg ze śniadaniem i pościelą w 

pokoju 2-4 osobowym ok. 21 euro! 

 

 

 

Mapa etapu z http://www.caminosantiagoviadebayona.com/Etapas/Etapa1/tabid/378/language/es-ES/Default.aspx  

Bayonne @      do Bidart 8,8km 

Nocleg: Véronique :      tel.  6 873045 15 dla 4 - 6 osób : 1/2 pension 25 € veronique.miramon@sfr.fr 

Isabelle : +336 22 11 32 54       isabelletrotta@gmail.com 3- 4 miejsca ze śniadaniem i kolacją : 25 à 30 €/pers. mieści 

się przy trasie camino gdy ta skręca w ul. rue du Dr Voulgre. 

Dom Diecezjalny: Uwaga:  niezbędna jest rezerwacja;  Avenue Jean Darrigrand 10. Tel.  5 59 58 47 47 /5 59 58 47 

47      Cena dla pielgrzymów (w tym śniadanie): 21€ za 1 os, 26€ dla 2 os ; obowiązkowo credencial 

Możliwość posiłku od poniedziałku do piątku. Położony 2 km od katedry (w dzielnicy uniwersyteckiej).  Czynny od 

poniedziałku do soboty od 8 rano do południa i od 14.00 do  20.00 , zamknięty w niedziele i święta .  Dojazd 

autobusem miejskim linii U lub pociągiem linią 4 lub 8 lub statkiem rzecznym (na Nive ). 

W katedrze w Bayonne, od dyżurującego przedstawiciela Association des  Amis du Chemin de Saint-

Jacquesdes Pyrénées-Atlantiques można otrzymać credencial (carnet de pèlerin) w okresie 10 kwietnia do 30 

września od poniedziałku do soboty od 9.00 do 12.00 i 15.00 do 18.00 z wyjątkiem dni świątecznych. 

Bidart @      do Saint Jaen de Luz 10,2km 

Saint Jaen de Luz @      do Urrugne 5,0km 
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Urrugne @       do Hendaye 8,2km  

Nocleg: Gîte pelerine; przy Jean Fourcade, 5; 50m od kościoła. Całoroczne otwarte od 15.00, 3 miejsca po 12 euro. 

Obowiązkowo credencial. Tel.  Bertrand :    5 59 54 33 18  /6 31 68 81 17 ;  Jean-Pierre :   6 30 49 70 54  

Hendaye @      do Irun  1,5km 

Nocleg: Monasterio Sagrada Familia przy Jaitzubia w Hondarribia, 164; Tel. 943 64 19 73; W klasztorze Karmelitów 

Bosych, posiada 3 pokoje z łóżkami. Otwarte dla wszystkich, którzy pragną się modlić w atmosferze ciszy i 

uczestniczyć we wspólnej liturgii. 

Albergue de peregrinos en Hendaya; Rue de la Fontaine. Tel. +33 (0)5 59 20 43 80  /  + 33 (0)6 11 50 00 35  Czynne 

od 16-tej; 12 miejsc, Cena 20 euro. 

Irun @      do Gurutze 7,1km 

Nocleg: Hospital de Peregrinos de Irun przy calle Lucas de Berroa nº 18 -1 piętro na prawo i 2-gie na lewo, 

prowadzony przez wolontariuszy ze stowarzyszenia Asociación De Amigos De Los Caminos De Santiago De 

Guipúzcoa, którzy zapewniają bardzo miłą i gościnną atmosferę. Czynne od Wielkanocy do końca września. Otwarte 

od 16-tej do 22-ej. Tel. 943624185. Oferuje 26 miejsc w 7 pokojach na dwóch piętrach. Kuchnia z kuchenką 

mikrofalową, salon wypoczynkowy, można dostać credencial i muszlę. Rano śniadanie – donativo, pobyt w albergue 

donativo. Trzeba wyjść do 8-mej rano. 

Albergue Martindozenea - Avda. Elizatxo, Nº 18 - T. 943 62 10 42  - Albergue@Irun.Org; Cena zależy od sezonu i 

różni się w zależności od wieku, średnio 20 euro ze śniadaniem bez pościeli i ręczników!  


