
Trasa Vía Tolosana oraz  El Camino del Piemonte 

Dnia 3 lipca 2014r. spotkałem się z przyjacielem, który maszerował z Rzymu do Santiago w miejscowości 

Angles na szlaku Via Tolosana, gdyż wg informacji trasa Via Piemonte do Carrcassone jest bardzo droga. 

Poniżej znajduje się opis naszej wspólnej  trasy. 

 

03.07 Albergue w Angeles koszt 10e klucz w siedzibie władz po schodach, obok sklep,6 miejsc (godziny 

otwarcia to zapewne 16/17, - tak, jak pracuje urząd, potem klops), niemniej pozostają jeszcze (bodaj) dwie 

albergue'i, które są prywatne. 

 

04.07. Angles do Castres- ok. 38-40 km. 

 

 

Znaki pokazują bardzo mało kilometrów, bo tylko 31. Szliśmy w deszczu, przez góry, doliny szlakiem 

czerwonym. O mało nas ten etap prawie zniszczył. Zatem rady: najlepiej iść szlakiem do Boissezon następnie 

już do Nohilac asfaltem i dalej także nim aż pod Valdernque i do centrum Castres. Albo iść droga na le bez i na 

Castres, ale będzie bardzo stromo i trudne podejścia. Ciężki etap został wynagrodzony przez nocleg u pana 

żołnierza vis a vis głównego wejścia do jednostki wojskowej 8. dywizji spadochronowej. Dr Bernard Py 

mieszka na ave. Du lieutenant desplates 71, woda/piwo/napoje na wejście do wyboru do koloru, wifi, porządne 

śniadanie, donativo, rewelacja. 



05.06 Castres- Revel 31km 

 

Szliśmy głównymi drogami przez Dourgne, Soreze (d85), nie znamy szlaku, ale raczej płaski etap, bez 

większych utrudnień. W Revel piękny rynek w centrum średniowiecznego miasteczka, tam tez informacja 

turystyczna i zaraz obok albergue 12e +5e za jedzenie obiadokolację (coś przepysznego) i lekkim śniadaniem. 7 

miejsc (2 materace pod ścianą.  

 

06.06 Revel-Monteferrad ok 27km (24km) 

 



Ciężko dokładnie podać ilość km gdyż szlakiem szliśmy przez krótki odcinek. Z racji niedzieli szliśmy 

głównymi drogami d622 i d67, następnie za torami w lewo i w prawo do wioski Cadenac i stamtąd prosto, by 

przy jeziorze wrócić na szlak gr653 (nie obchodzić jeziora iść prosto żwirem) i iść nim kilka km wzdłuż rzeki 

by na mostku przy domach z tablicą „la bomba” skręcić w prawo i pójść do Saint-Paulet. (Wifi koło kościoła). 

potem na górę koło zamku i w lewo polnymi ścieżkami i potem asfaltem do noclegu. W Montferrad trzeba 

wejść na samą górę, gdzie są zakonnicy nocleg z kolacją za donativo. Warunki rewelacyjne, no i niezapomniana 

panorama okolicy. 

 

07.07 Monteferrad- Saverdun, Pamiers ok. 40km (36km) 

 

 

Długi, ciężki etap przez wzgórza i doliny. Dużo podejść. premia górska 1-2 kategorii. Szliśmy najpierw do St. 

Michel, potem Marquein, Gibel, Calmont (w Calmont znajduje się git, można poszukać w Internecie)  i do 

Saverdun gdzie nie było nic do spania!! Zmęczeni i głodni pojechaliśmy pociągiem do Pamiers, gdzie spaliśmy 

w hotelu przy dworcu, najdroższy nocleg na trasie!!!. Pisząc to, już wiem że jest tam tani camping a także jedna 

osoba przyjmuje pielgrzymów do zamku, owocnych poszukiwań w sieci . 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.07 Pamiers-Le Mas de Azil 30 km 

 

 

Etap z premią górską 1 kategorii, na która wchodziło się zadziwiająco łatwo, ale zanim do tego doszło 

musieliśmy wspiąć się za Pamiers dopiero potem zejść do doliny i kolejny raz przejść pasmo wzgórz. Pamier s- 

st Victor rouzaud - Sabarthes- Gabre. Aby nie nadrabiać kilometrów szliśmy drogami nie szlakiem. Spaliśmy u 

ojca protestanta który jest bardzo życzliwy i przyjazny. 9 Łózek, kuchnia, donativo. Byliśmy bardzo zmęczeni 

więc zasnęliśmy po kolacji. 2 duże sklepy w mieście, rano na rynku lokalni gospodarze sprzedają swoje 

produkty.  

 

09.07  Le Mas d'Azil- st. Lizier 28km 

 

Szliśmy przez grotę i dalej cały czas szosą, aż do wsi Lescure, następnie poszliśmy w kierunku Montesqieu 

Avantes i Montioje.  Z racji deszczu odpuściliśmy szlak, który wiódł polnymi ścieżkami. Nocleg załatwia się w 

informacji turystycznej w St. Lizier, 15e 5 Łózek. Przepiękny widok na Pireneje w odległości ok 1.5 km dwa 

supermarkety z tanią żywnością. 

 



10.07 St Lizier - Buzan 25 km 

 

Należy z noclegu iść w dolinę w stronę Saint Girone i najlepiej cały czas iść droga asfaltem, ruch znośny. 

Podejście pod sam Buzan i dalej do Tatiany 1 kategorii, ale tam to juz koniec świata, donativo, woda ze 

strumienia, ognisko, przepyszne żarcie piękna atmosfera górskiej chaty, opowieści pielgrzymkowe. Rewelacja. 

Niezapomniany nocleg. 

 

11.07 Buzan- Juzet d’izaut 32-34km 

 

 

Z noclegu u Tatiany najłatwiej iść szlakiem i przy pierwszej sposobności wejść na asfalt. (jak ktoś nie śpi w 

Buzan to iść drogą, naprawdę ogromny skrót!!). Cężki etap górski mnóstwo wejść i zejść od Saint Lary zaczyna 

się premia górska 2 kategorii Port d’ Aspet, na który weszliśmy jak Lens Armstrong (częsty etap Tour de 

France), potem 5 km zejścia o nachyleniu 17%. Jeśli idzie się asfaltem to najlepiej od razu iść do Juzet d’izaut 

na nocleg. Myśmy zrobili dwa błędy nie zadzwoniliśmy do gita w razecuelie (był w naszej książeczce) i szliśmy 



na darmo 4 km. Jak ma się tam nocleg umówiony to z Port d’Aspet najlepiej iść czerwonym szlakiem. W Izut 

nocleg ze śniadaniem 20e. Miło i przyjemnie, 5 miejsc. 

 

12.07 Juzet d izaut -Saint Bertrand 24-25km  

 

 

Początkowo szliśmy droga, następnie weszliśmy na szlak by dotrzeć do Saint pe d'ardet potem juz asfaltem do 

öre przez Loures, a następnie główną droga 1,5 km do Galie. Przekroczyliśmy rzekę i okazało się, że w dolinie 

jest droga rowerowa do Bertrand, jednak my szliśmy nią tylko do kolejnego mostu, by skręcić do Izaorut, Serp i 

na nocleg. Nocleg donativo z pełną lodówka, oraz przepięknym widokiem z okna. Pytać w informacji 

turytycznej.  Piękna miejscowość z cudowną katedrą gotycką. 

 

 

13.07 Saint Bertrand- Moulin de Barronies 30 km 

 

 



Postanowiliśmy troszkę przyspieszyć nasze przybycie do Lourdes więc 4 etapy połączyliśmy w dwa . Szliśmy 

drogą d26/a aż do La Barthe de Neste, następnie drogą na Capvern, na której pojawił się znak na nasz nocleg. 

Trasa bardzo prosta, dopiero ostatni etap jest trudny, bo jest długie i męczące zejście na camping, gdzie śpi się 

w namiocie bardzo solidnym za jakieś 10e. Jest tam także Wi-Fi i sklep gdzie można cos kupić do jedzenia, 

warto zapytać panią przy kasie o pastę otworzy sekretną lodówkę. Nocleg w pięknie położonej dolinie, brak 

zasięgu, cisza i spokój. 

 

14.07 Moulin de Barronies-Lourdes 34-38km 

 

 

 

Etap królewski, wymagający, ciężki, ale czegóż się nie robi by pójść szybciej do Lourdes. Trasę wyznaczyliśmy 

przez Google maps (my oczywiście się zgubiliśmy, ale podam właściwą). Dziś już wiemy, że z Moulin należy 

iść do Bonnemazon, następnie d139 i d26d, by dojść do głównej drogi d938 następnie zrobić skrót drogą d26 by 

ominąć Bagneres de Bigorre. Szosą d935 iść aż do skrętu na Lourdes. Bardzo trudne jest wydostanie się z 

„labiryntu” wokół noclegu, jak już to się uda, to faktycznie jest z górki. W Lourdes trafiliśmy na świetny nocleg 

przy Rud de PAU 37, 18 miejsc z kolacją!, Możliwość zostania dwie doby, a co do samego miasta, specjalne 

miejsce, mnóstwo przeżyć, uniesień, ze trudno to opisać. Trzeba tu być koniecznie zwłaszcza na wieczornej 

procesji. Dojście tu było mym 1 etapem pielgrzymki. Po jednodniowym odpoczynku rozpocząłem drugi etap, 

który wiódł aż do granicy francusko-hiszpańskiej.  

 

 

 

 

 

 

 

 



16.05 Lourdes-Asson 23 km 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po dniu przerwy ruszyliśmy dalej czerwonym szlakiem, te 23 km zrobiliśmy w 5h, trasa nie wymagająca, co 

najwyżej końcówka zrobiła się bardziej górzysta. W Asson nocleg jest w salkach kościelnych za 10e są 3 łóżka  

2-3 materace, 2 łóżka polowe i mnóstwo podłogi.  Nie ma sklepu, jest restauracja, pizzeria, mięsny  

 

17.07 Asson-Arudy 19 km 

 

Kolejny krótki odcinek, wyruszyliśmy o 8 by być na miejscu o 12. Szliśmy najpierw do Bruges potem do Lys i 

Arudy, asfaltem nie szlakiem. Upał tego dnia był nie do zniesienia. W Arudy nocleg na plebanii za donativo z 

obiadem, który pomagaliśmy zrobić. Bardzo otwarty ksiądz, który kiedyś rowerem zwiedził Polskę. W 

miejscowości jest wszystko, co potrzeba od sklepu, po bankomaty i it z Wifi. 

 

 

 

 

 



18.07 Arudy- Hospitalet St.Blaise 38km 

 

Bardzo długi odcinek, gdyż rano okazało się, że jest idealna pogoda, ciepło i pochmurno. Pierwotnie mieliśmy 

spać w Orolon Saint Marie, Do którego dotarliśmy już o 12 w południe (20km). Szliśmy d920 aż do 

przekroczenia głównej E7, gdzie na wprost jest wioska Escou, skąd juz prosto droga wiedzie do Oloronu. W 

Oloronie zrobiliśmy zakupy, po krótkim zwiedzeniu średniowiecznego pięknego miasta (w katedrze znajduje 

się noclegownia otwarta na czas wakacji) udaliśmy się droga główną d936 aż do Urin, a następnie boczna drogą 

doszliśmy do Gesu, z którego na chwilę wkroczyliśmy z powrotem na główną drogę, by po kilometrze zejść na 

szlak i szosą dojść do d25 i dalej na nocleg. W hospitalet jest przepiękny kościół romański, w którym jest It, 

gdziei płaci się za albergue i  wszystkiego się dowiaduje. Albergue jest 150m od kościoła, 13.5 E  8 miejsc, 

wyposażona kuchnia, czysto i schludnie. Jest tez automat z napojami i jedzeniem. Warto zrobić zakupy w 

Oloron w supermarkecie. Od tego miejsca znajdujemy się już w Kraju Basków. 

 

19.07 Hospitalet-St. Just Ibarre 31km 

 



Bardzo płaska trasa poza ostatnim odcinkiem z Ordiarp, gdzie zaczyna sie podejście pod górę Col d'Osquich 

premia górska 1 kategorii (Tour de France). Nocleg w St. Just-Ibarre znajduje się zaraz kolo kościoła, 15e. 

Znowu szliśmy drogami d25 oraz d918, mały ruch, w Muleon zrobiliśmy zakupy, dalej brak sklepu. W muleon 

dwa zamki to zwiedzania, it oraz strefa Wifi na rynku!  

 

20.07 St Just Ibarre - St. Pied de port 22km 

 

 

Szliśmy drogami głównymi, nie bawiliśmy się w szlak. Jako że była niedziela to ruch był niewielki. Spaliśmy w 

refugio municipial i tu uwaga w tej kuchni nie ma sprzętu do gotowania i smażenia, skandal! A poza tym to 

okej. Warto spróbować znaleźć nocleg u sióstr, podobno ciut drożej, ale przytulnie, tanie jedzenie itp. W 

niedzielę nie przyjmują. Tutaj zaczyna się Camino Frances, kończy Francja i zaczyna Hiszpania. 

  

Wskazówki: 

W lipcu w Pirenejach pogoda zmienna, raz słońce, raz deszcz, ale ciepło. 

W Francji bardzo mało sklepów tylko, w dużych miastach, naprawdę trzeba nosić jedzenie ze sobą i mądrze 

planować zakupy i etapy. 

W supermarketach towary są tańsze nawet o 1E. 

Warto chodzić szosami, a nie szlakiem, naprawdę zaoszczędza się mnóstwo kilometrów. 

W każdej wiosce i miejscowości jest wiata przystankowa, idealne miejsce na postój. 

 

 

           Michał Bączkowski 

           Mateusz Czerwiński 


