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Camino del Salvador 
Camino del Salvador nie jest dla wszystkich - jest wyzwaniem nawet dla doświadczonych turystów i 

pielgrzymów, ze względu na odludne szlaki górskie i bardzo zmienną pogodę. Oferuje spektakularne widoki, 
przyjaznych mieszkańców, świetne jedzenie i napoje, oraz noclegi w nowych albergues. Rozpoczyna się od katedry w 
Leon i prowadzi do katedry w Oviedo (130km), ale jeśli masz mało czasu to możesz podjechać autobusem lub 
pociągiem i rozpocząć wędrówkę w innym miejscu. Linia autobusowa ALSA prowadzi regularne kursy z dworca 
autobusowego w Leon do La Robla, Pola de Gordon oraz Pola de Lena, są to autobusy jadące do Oviedo. Pociągi 
RENFE również zatrzymują się w kilku miastach na trasie camino. W Asturii, pociągi podmiejskie FEVE od Puente de 
Fierros do centrum Oviedo, z przystankami w wielu miastach po drodze. W albergue Las Carbajalas w Leon i w 
Oviedo można uzyskać specjalny credencial na Camino del Salvador, a po przejściu camino w albergue w Oviedo 
„Salvadorama” – dokument zaświadczający o przejściu z Leon do Oviedo (patrz załączniki). Można połączyć Camino 
del Salvador z Camino Primitivo i mieć 20 dni pięknej górskiej wędrówki, pod warunkiem, że pogoda dopisze. Jeszcze 
ciekawsza opcja to iść z Madrytu do Leon trasą Camino de Madrid i dalej do Oviedo i Santiago de Compostela, 
potrzeba na taką trasę ponad 30 dni. 

Legenda do stosowanych symboli informacyjnych: 

  Albergue (schronisko) 

  Albergue juvenil (schronisko młodzieżowe) 

   Hotel, hostal, pension 

  Camping, pole namiotowe 

  Restauracja 

  Bar (można zjeść kanapki, brak gorących dań) 

  Sklep 

  Turismo – informacja turystyczna 
@  Internet 

  Bank, bankomat 

  Apteka 

  Punkt medyczny, przychodnia 

  Stacja kolejowa, przystanek 

  Dworzec autobusowy, przystanek komunikacji dalekobieżnej 

  Lotnisko 

Przewodnik opracowałem na podstawie przewodnika ze strony www.gronze.com; przewodnika z 
http://www.jacobeo.net/index.php?m=etapas&ruta=8&etapa=107&cab=&pad=139 ,przewodnika ze strony 
http://caminodelsalvador.net/ ( dostępny w języku hiszpańskim i angielskim w formacie PDF „Guia Camino del 
Salvador Leon-Oviedo” tekst i zdjęcia Jose Antonio Cuanarro Exposito. Ilustrowany wieloma zdjęciami z 
trasy ze wskazówkami). Mapy i profile etapów pochodzą ze strony www.gronze.com. 

 

  

http://www.gronze.com/
http://www.jacobeo.net/index.php?m=etapas&ruta=8&etapa=107&cab=&pad=139
http://caminodelsalvador.net/?wpfb_dl=1
http://www.gronze.com/
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Etap 1  Leon – La Robla  26km 

 

 
Trasa bierze swój początek przy katedrze w Leon i prowadzi szlakiem Camino Frances do Monasterio de San Marcos 
przy Av. de Quevado. W tym miejscu szlak się rozgałęzia, w lewo wzdłuż frontu paradoru biegnie dalej Camino 
Frances, a w prawo Camino de San Salvador. Strzałki są namalowane na chodniku. Ilustruje to zdjęcie: 

 

  

W tym miejscu na trawniku stoi słupek granitowy (zdjęcie po lewo) i 
słupek drewniany (ten będzie towarzyszył nam w drodze przez tereny 
Kastylia i Leon do Puerto de Pajares) z nazwą szlaku. Inna nazwa Camino 
de San Salvador to Szlak Czterech Dolin. 
Zdjęcia ze zbioru autora. 
 

Rozpoczynamy więc swoją wędrówkę do Oviedo przy San Marcos Parador w Leon, w pobliżu rzeki Bernesga. Rzeki 
będą towarzyszyć odtąd przez prawie całą drogę, ale podróż zaczyna się z rzeką z tle. Spacer wzdłuż Paradoru ulicą 
Av. de Quevado  dalej w lewo Avenidą de los Peregrinos, do ronda z małym samolotem na słupie w środku ronda. 
Stamtąd prosto i zobaczymy kolejny słupek (Mojon - tak w j. hiszpańskim nazywają się słupki (granitowe, drewniane) 
z oznakowaniem szlaku) wskazujący drogę. Ma wysokość ok. metra z postacią pielgrzyma z kijem w kolorze żółtym. 
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Następne kilka kilometrów prowadzi przez podmiejskie osiedla mieszkaniowe, kilka małych miasteczek, pól i park 
przyrody lasu sosnowego. Prawie płasko. Rzeka towarzyszy nam po lewej stronie. 
Po 4,2km rondo, na którym skręcamy w prawo w calle UNICEF.  Po kolejnych 4,3km wchodzimy do Carbajal Legua, na 
skrzyżowaniu z calle Iglesia stoi granitowy słupek wskazujący drogę. Idziemy prosto Av. San Antonio. Będzie nam 
towarzyszyć przez ok. 2km. Po drodze sklepy i bary. Ulica kończy się (po lewo na słupie strzałka i drewniany słupek 
wskazujący drogę). Idziemy prosto polną drogę prowadzącą przez dolinę rzeki Bernesga, którą zawsze mamy po 
lewo, to w górę to w dół. Przecinamy las dębów, pastwiska porośnięte krzakami. Po 2,8km jest obejście w lewo. Po 
kolejnych 2,5km wchodzimy pod górę, potem znów w dół i tak do Cabanillas. Tu ocieniony plac ze studnią. 
Opuszczamy wieś lokalną drogą przez most na drugą stronę rzeki i w prawo na lokalną szosą CV-129-14, po prawo 
słupek. Obok szosy tory kolejowe, trasa zupełnie płaska. Po 2,1km La Seca wieś z barem (napoje i kanapki), mijamy ją 
nie wchodząc do niej. Po 2,2km szosa przecina rzekę Bernesga. Za mostem na skrzyżowaniu drewniany słupek 
nakazujący skręcić w pierwszą ulicę w lewo i wchodzi do wsi Cascantes (bar). Dalej tą samą szosą do La Robla. Po 
drodze mijamy strefę przemysłową. Przechodzimy tunelem pod szosą N-630 i jesteśmy w La Robla na calle Ramón y 
Cajal. Jej przedłużeniem jest c. Mayor. Pod koniec miasteczka po lewej stronie jest albergue. 

León @    do Carbajal Legua 8,5km 
Albergue RR MM Benedictinas (Carbajalas) 
Pza. de Santa María del Camino;  Tfno. 987 252 866; 180 plazas, 5euro. 
Albergue de la Capital Residencia Fademar; Adres: Alcalde Miguel Castańos, 4; Otwarte od 11.00: cena 10euro � za 
łóżko; 18euro � w dwójce i 25  w jedynce; 76 miejsc; Tel:   (+34) 637439 848;  
Email: fundacionademar@ademar.com; Jest internet, pralka i suszarka.  

Carbajal Legua  2tys. mieszk.        do Cabanillas 9,8km 

Cabanillas  40 mieszk.        do Cascantes 4,3km 
Albergue de peregrinos municipal de Cabanillas; Adres: C/ La Iglesia, 20. Czynne od maja 2012r. w dawnym budynku 
szkoły. Całoroczne, 4 miejsca, jest kuchnia, donativo. Tel +34615046203/+34987577083. 
Warto zwiedzić Kościół Santiago i kaplicę Santo Cristo, dawny szpital dla pielgrzymów. 

Cascantes   100 mieszk.        do La Robla  4,7km 

La Robla  4 tys. mieszk.  do La Pola de Gordón 9,3km 
Albergue de peregrinos de La Robla; Adres: C/ Mayor, 69 B.; Tel.:  (+34)659 093647. Na końcu miasteczka w parku 
po lewej stronie ulicy. Otwarto je w marcu 2011r. Całoroczne, 16 miejsc w 1 pokoju, jest kuchnia, donativo;  Aga: 
„super nowoczesne, dzwoni się po hospitalero/przyjeżdża w 10min,fajny/; wszystko jest, a sprzętu kuchennego 
można tylko pozazdrościć; ostatnie miasteczko, w którym można zrobić zakupy na kolejne dwa dni!” 
W La Robla znajduje się kilka restauracji, sklepów i kwater prywatnych. Mieliśmy dobry posiłek w Meson la Bogadera 
blisko Camino w Calle Plaza de la Constitucion, 9.  
Kwatery prywatne w La Robla można znaleźć w Hostal Ordonez de Celis, na Calle Ramon y Cajal, 5. Tel: 987 572 342. 
Turismo w La Robla jest w budynku Ayuntamiento na Plaza Mayor. Można uzyskać sellos i dostać przewodniki 
turystyczne o Camino del Salvador. 
 

  

mailto:fundacionademar@ademar.com
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Etap 2  La Robla - Buiza 14,9km 

 

 

Z La Robla wychodzimy tą samą calle Mayor. Po kilkuset metrach za zakrętem w lewo wchodzimy na szosę N-630, 

kontynuujemy szosą do wysokości miejscowości Puente de Alba. Za tą miejscowością odbijamy w prawo dawną N-

630. Mijamy wieś Peredilla. Za ostatnim domem skręcamy w lewo w polną drogę prowadzącą do podziemnego 

przejścia pod N-630, przechodzimy na drugą stronę i skręcamy w prawo równolegle do torów kolejowych. Potem 

znów przez tory do N-630 i kawałek szosą mijając po lewo uroczą małą kaplicę del Buen Suceso z XVIII w. Jest ona 

otwarta dla zwiedzających przez cały rok, a przy niej źródło wody (Fuente). Po drugiej stronie szosy popularna 

Cafeteria del Buen Suceso, która oferuje śniadania i niedrogie menu del Dia. Chwilę później na skrzyżowaniu 

skręcamy w lewo do Nocedo de Gordón. Tu strzałka na murze i słupek poprowadzi nas w prawo na polną drogę. Po 

1,2km przechodzimy pod wiaduktem linii kolejowej AVE. Dochodzimy do budowanego tunelu „Tunel de Pajares”, 

który będzie miał 24,6km długości! Będą nim jeździły pociągi AVE. Idziemy dalej dochodząc do Pola de Gordón. 

Skręcamy w calle Capitan de Lozano, przekraczamy most i za mostem w lewo w calle Arenal wzdłuż rzeki. Skręcamy 

w pierwszą w prawo w calle Constitucion i dalej w lewo tą ulicą mijając kościół. Na końcu miasteczka przed zakrętem 

w prawo, szlak odbija w lewo (słupek). Dochodzimy do mostu kolejowego i przechodzimy pod nim by wejść na 

lokalną szosę do Beberino. Wychodzimy lokalną szosą ze wsi by po chwili skręcić w prawo na kolejną lokalną szosę 

do Buiza (drogowskaz i słupek). Szosa doprowadza do Buiza. 

La Robla      do La Pola de Gordón 9,3km 

Pola de Gordon       do Buiza   5,6km 
Nocleg: Pension El Arenal, Calle Arenal, 4. Tel: 987 577 427. Pokój jednoosobowy za 15E z łazienką.  
Hotel El Fontanan (**), Calle Constitucion, 169. Tel: 987 588 458. Email: reserva@hostalfontanan.com 
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Dwa supermarkety (otwarte tylko w normalnych hiszpańskich godzinach pracy), restauracje i kwatery prywatne.  
Meson de Antonio, przy głównym skrzyżowaniu miasta, serwuje każdego popołudnia dobre „menu del Dia”. Meson 

obok Pension El Arenal serwuje śniadania, zaczynając od 7-ej i oferuje świeże rogaliki. Należy zaopatrzyć się w 

prowiant  na drogę, bo od Pola de Gordón, sklepy spożywcze i restauracje będą rzadkością przez następne dni. 

Buiza          do Poladura de la Tercia 8,7 km 
Albergue municipal de Buiza; C. del Bajo la Villa, nowe (2008r.), mieści się w odnowionym budynku dawnej szkoły na 

prawo, po wejściu do miasta, całoroczne, 12 miejsc, jest kuchnia, 5 euro. (Pytać o Marisa) Ángel (Tel: +34987597031 

/ +34679860372). Jest też bar, ale otwarty kiedy właściciel ma taki kaprys. Jeśli masz zamiar zatrzymać się w Buiza, 

radzimy przynieść własne jedzenie. Albergue oferuje niewielką kuchnię z mikrofalówką. W La Casa de Angel mieszka 

hospitalero. Dudnić głośno i długo do drzwi, a ktoś wkrótce przyjedzie pomóc? 

Aga: jak mieszkanie, położone w dolince otoczonej górami; niczego nie brakuje, włącznie ze starym telewizorem 
donativo; otwiera hospitalero, którego córka zrobiła nam zakupy i dzięki temu miałyśmy co jeść; tego się nie 
zapomni, w wiosce nie ma sklepów; jest bar, ale tylko z napojami! 
Przy wejściu kaplica Nuestra Señora del Valle (XVI w.), a przy wyjściu kościół parafialny pod wezwaniem Santos Justo 
i Pastor. Mała wioska licząca ok. 100 mieszkańców. 
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Etap 3  Buiza - Pajares  22,1km 
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Ogólne uwagi: 
Przed nami jeden z najpiękniejszych etapów ze wszystkich szlaków camino do Santiago. Dobrze jest iść w 
towarzystwie. Co prawda najwyższy szczyt ma tylko 1568m to jednak warunki szlaku powodują, że mówimy o 
wysokich górach. Pogoda nawet latem może się bardzo szybko zmienić i przy słabej widoczności można zabłądzić. 
Zimą, lub w złych warunkach atmosferycznych należy iść tylko wariantem przez Villasimpliz. Jest to strefa zimna, 
śnieg zjawia się tam z już końcem września. Warunki nie pozwalają na szybki marsz i trzeba się liczyć, że spędzimy w 
górach 8 godzin. Skumulowana różnica wysokości wynosi 900m. 
Przebieg etapu: 
Wariant oficjalny przez góry. 
W Buiza, camino rozgałęzia się obok kościoła parafialnego. W prawo pod górę to wariant przez Villasimpliz w lewo 
przez Poladura de Tercia lub Rodiezmo. Jeśli zdecydujesz się na opcję Villasimpliz, czeka cię wiele kilometrów szosą 
N-630 aż do Puerto de Pajares. W lewo, lepiej oznakowana trasa prowadzi do Poladura de Tercia (a także do 
Rodiezmo). Prowadzi przez rozległe regiony górskie z obfitością dzikiej przyrody i pięknymi widokami. Na północnych 
stokach śnieg leży również w kwietniu, więc trzeba być przygotowanym. Nie jest niebezpiecznie ale tak górzystego 
terenu nie spotkamy na innych trasach camino. Jest dobrze oznakowany więc jeśli zejdziesz ze szlaku wróć do 
ostatniego znaku i szukaj właściwej drogi! To bardzo ważna zasada w górach! Warto też pod koniec etapu wstąpić 
do Santa Maria de Arbas by zobaczyć romańską kolegiatę. 
Pierwsza część 9,6 km z Buiza do Poladura zaczyna się umiarkowanie stromym podejściem. Po 0,8km skrzyżowanie 
ścieżek bez oznakowania, idziemy w lewo i po 60m wejdziemy na szerszą kamienistą ścieżkę i skręcamy w prawo, po 
350m wejdziemy na polną drogę w prawo i tu już jest dobre oznakowanie. Dalej ścieżka prowadzi umiarkowanie 
stromo pod górę na gigantyczną skałę Las Forcadas de San Anton 1462m n.p.m. Po drodze mijamy fantastyczne 
formacje skalne. Ze szczytu prosto kamienistą ścieżką w dół w dolinę Tercia z górskimi łąkami, gdzie znajdował się 
klasztor San Anton, który w średniowieczu, na tej trasie opiekował się podróżnymi. Po 1,4km od szczytu mamy 
obejście w lewo – szlak zatacza półkole wokół gór z wspaniałymi widokami na dolinę, który poprowadzi cię na 
zachód, nad łąkami i wzdłuż doliny do Poladura de la Tercia. Jest obecnie dobrze oznakowany słupkami z żółtymi 
strzałkami i muszlami ale ścieżka jest słabo widoczna. Tu także jest odgałęzienie szlaku do Rodiezmo. Miasteczko jest 
widoczne daleko w dolinie. Po drodze musimy przejść kilka bramek w ogrodzeniach.  
Na ostatnim odcinku ścieżki do Poladura jest mokradło i głęboki potok Lamoso, który trzeba przejść w bród. Można 
pójść w prawo ścieżką do sąsiedniej San Martin de Tercia. Stamtąd mniej niż kilometr asfaltową drogą do Poladura, 
lub kierować się prosto przez potok do Poladura. 
Należy pamiętać, że po tym terenie wędrują wolne na pół-dzikie konie i bydło. Mogą być ciekawskie (szczególnie jeśli 
masz ze sobą owoce), ale do tej pory nigdy nie okazały się niebezpieczne. 
Następny etap podróży wymaga trochę przezorności. Pokonujemy wyższe partie gór oddalone od cywilizacji, a Twój 
telefon komórkowy prawdopodobnie nie będzie miał tam  zasięgu. Śnieg, czasem zalega na ścieżkach skrywając 
oznakowanie.  Słuchaj prognoz pogody i miej oko na niebo. Dobrze jest mieć kompas, dobrą mapę i ciepłe, 
wodoodporne warstwy odzieży. Jeśli idziemy  sami lepiej poinformować kogoś o swoim czasie wyjścia i 
przewidywanym czasie przybycia do planowanego miejsca przeznaczenia. 
Szlak od Poladura zaczyna się w dolnej części wioski wzdłuż drogi asfaltowej LE-473 w lewo, po stu metrach, przecina 
potok Rodiezmo, by po chwili zejść na ścieżkę na prawo, która pnie się pod górę a następnie ginie w polu (kamienny 
słupek tuż za metalową bramą po prawo). Ścieżkę dość łatwo jest śledzić przy dobrej pogodzie. Jest wiele strzałek i 
tylko dwa lub trzy miejsca, gdzie można pójść źle z powodu ich braku. Ścieżka często ginie wśród roślinności więc 
trzeba dobrze śledzić słupki ze strzałkami. Pierwsze kilka kilometrów  prowadzą pod górę, na ostatnich zboczach pasą 
się klacze i źrebięta. Po 2,3km wchodzimy na szczyt Collado los Eros. Trochę równego terenu, a po chwili zaczyna się 
podejście na przeciwległy stok Collado del Coito (1568m n.p.m.). To najwyższy punkt camino. Po dotarciu na szczyt, 
otwiera się przed tobą szeroka dolina. Sceneria jest wspaniała, widać  na dnie doliny szosę N-630 i miasteczko 
Busdongo, z dworcem kolejowym i schroniskiem górskim. Obchodzimy szczyt w lewo schodząc ok. 100m szeroką 
ścieżką znikającą gdzieś w Budsongo. Skręcamy w lewo w polną ścieżkę o dużym nachyleniu. Po 600m jesteśmy na 
szczycie i schodzimy prosto w dół z dala widać Puerto del Arbas. Aby tam dojść musimy przejść jeszcze 2 doliny. Po 
ok. 600m skręcamy w lewo i wchodzimy do doliny Valle Madera. Tu trzeba znów przejść w bród strumyk i iść ścieżką 
widoczną na przeciwstoku, by pokonać kolejny szczyt tego dnia. Stamtąd schodzimy do doliny Valle Majada de las 
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Caballetas. Po jej przejściu zbaczamy na ścieżkę w lewo, która prowadzi do szosy N-630. Należy bardzo uważać na 
końcowym odcinku, jest niebezpiecznie stromo. N-630 osiągamy na wysokości podstacji transformatorowej 
(podobno jest bezpośrednie zejście do Arbas). 500m w prawo szosą Puerto del Arbas z piękną romańską kolegiatą i 
dawnym szpitalem pielgrzymów, zwykle otwarta, z sello. Jest też bar. W lewo szosą do Puerto de Pajares 1378m 
n.p.m.  Tu po prawej stronie bar, po lewo kościół. Tu przebiega granica między Kastilia i Leon a Asturią. Zejście 
równoległymi ścieżkami do szosy, która wije się serpentynami do Pajares.  Zejście szosą do Pajares jest 
niebezpieczne, dlatego strzałki wyprowadzają na ścieżkę po prawej stronie ok. 20m powyżej szosy, po ok. 1km 
przekraczamy szosę i 200m  po lewej stronie szosy napotkamy rozwidlenie ścieżek z drogowskazem (w lewo San 
Miguel del Río, w prawo Pajares). Tu skręcamy w prawo. Ścieżka prowadzi przez łąki i las. Obok cmentarza 
wchodzimy do Pajares 1000m n.p.m. 
Wariant przez Villasimpliz 
Wariant bywa nazywany zimowym. Nie ma mowy o zgubieniu się. Najwyższy szczyt ma 1330m n.p.m. Od Villasimpliz 
cały czas bardzo ruchliwą szosą N-630, z dużą ilością ciężarówek, zwykle dość szerokim jej poboczem i trzeba 
obchodzić tunele odcinkami dawnej szosy N-630. Od Villasimpliz mijamy po drodze Villamanin (jest restauracja), 
Busdongo (bar), Arbas (bar), Puerto de Pajares (bar). 

Buiza          do Poladura de la Tercia 8,7 km 

Poladura de la Tercia        do Pajares  13,9km 

Nocleg: Albergue municipal de Poladura de la Tercia. Mieści się w dawnej szkole, piętrowy budynek. Całoroczne, 10 
miejsc w 3 pokojach, donativo, jest kuchnia. Tel +34615024328 (Esteban). Tylko dla pielgrzymów z credencialem. 
Kwatery prywatne w La Posada del Embrujo, nocleg 21 euro/osobę zobacz na stronie internetowej: 
http://www.toprural.com/ficha/es.cfm/idp/24/ids/4433.htm. Nie ma barów i sklepów, bar tylko w Posada. 
Dostarczają posiłki, ale trzeba zamówić z wyprzedzeniem (Tel. +34 659-03-02-82). Właściciele są przyjaźni. W 
odległości 2km w wiosce Viadangos Arbás jest ekonomiczny bar, w którym również jest sklep z podstawowymi 
artykułami. 

Arbás del Puerto          do Puerto de Pajeras 1,2km 

Tu w XII w. założono szpital dla pielgrzymów, który 100 lat później zamieniono na kolegiatę pod wezwaniem 
Najświętszej Marii. Surowy budynek, którego styl jest mieszaniną stylów asturyjskiego i hiszpańskiego. Wyróżnia się 
fasada boczna z czterema kolumnami. 

Puerto de Pajares          do Pajares  5km 

Pajares         do San Miguel del Rio 1,6km 
Nocleg: Albergue municipal de Pajares, jak miniemy kościół, biało-czerwony piętrowy dom po lewej stronie szosy. 
Całoroczne, 12 miejsc + 5 materacy. W pokojach  są grzejniki, które można regulować samodzielnie. Tel do 
hospitalery +34 645-93-00-92. 5euro. Jest kuchnia z minimalnym wyposażeniem. Hospitalera Marisa bardzo miła i 
uczynna. Jedzenie serwowane jest w Taberna de las Cortinas u góry miasta przy szosie. Jest Internet. 
Bar nieczynny w środy. Hospitalera może coś przygotować do jedzenia. 
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Etap 4 Pajares - Pola 23,9/27,1km 

 

 
Etap, na którym przechodzimy pasmo Cordillera Cantábrica do doliny rzeki Lena. Od Puente de los Fierros trzeba 
zdecydować czy iść szlakiem oficjalnym prowadzącym górskimi ścieżkami czy wzdłuż szosy N-630 – była to trasa 
oficjalna do 2010r. Pierwsza jest piękna ale trzeba iść godzinę dłużej. Trzeba uważać podczas schodzenia do 
Campomanes bo jest stromo, a ścieżka jest w kiepskim stanie. 
Z albergue wychodzimy idąc ulicą w lewo (tą samą, którą weszliśmy), która przecina miasteczko. Dochodzimy do 
szosy N-630 i szosą opuszczamy  Pajares. Po ok. 200m, pierwszy wariant, skręcamy w lewo na polną drogę, która 
stromo schodzi w dół do San Miguel del Rio w dolinie rzeki Valgrande (Pajares). Schodzimy z poziomu 990m n.p.m. 
do 730m n.p.m. na odcinku 1,6km. Z San Miguel del Rio idziemy w prawo lokalną szosą wzdłuż rzeki, po 800m 
skręcamy w lewo by po 500m wejść pod górę do Santa Marina, tu zataczamy krąg wokół kościoła na końcu wsi. 
Kontynuujemy w tym samym kierunku śliczną ścieżką, mijając bramki przez kolejne pastwiska, pod górę, później 
ścieżką szutrową w kierunku wioski Llanos de Somerón. Stąd idziemy lokalną szosa LN-12, która prowadzi do szosy N-
630 na wysokości Puente de los Fierros. Drugi wariant z Pajares to zamiast w lewo iść w prawo po wschodniej stronie 
doliny. Prowadzi Przez Flor de Acebo, Romia de Arriba, Navedo i La Muela. W 2009r. strzałki były słabo widoczne, a 
ścieżki miejscami zarośnięte, ale szlak podobno uroczy. Oba warianty spotykają się w Puente de los Fierros. 
Stąd też są dwa warianty drogi do Campomanes. Przed mostem w Puente de los Fierros  są dwie strzałki, jedna z 
napisem „Fresnedo”, druga „Frecha” prowadzi wzdłuż szosy N-630. Ta pierwsza to trasa oficjalna i prowadzi ścieżką 
stokiem północno-wschodnim Cordal de los Llanos de Somerón, na prawo od torów kolejowych i w pobliżu N-630, 
po 800m jest mała wioska Fresnedo. Szlak prowadzi dalej polnymi ścieżkami skąd mamy wspaniałe widoki na 
odcinkach otwartych, lub prowadzą przez las buków i dębów. Ścieżka, dobrze oznakowana, to pnie się w górę to 
opada w dół, czasem prowadzi przez wąwóz, a chwilami skrajem przepaści po prawej stronie. Po 3km mijamy kaplicę 
San Miguel, dalej przez las i łąki do opuszczonej wioski Herías. Stąd pod górę, a potem kawałek równego terenu i 
strome zejście do Campomanes. Tu szlak przekracza N-630 by przejść do rzeki Pajares, wzdłuż jej biegu prowadzi do 
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zbiegu rzek i dalej lewą stroną rzeki Lena. Po 2,5km wychodzi na lokalną szosę AS-242 na wysokości Vega del Rey. Na 
wysokości tablicy oznaczającej po lewej stronie kamienny słupek z muszlą wskazujący drogę do przejścia nad torami i 
autostradą. Szlak dochodzi do preromańskiego kościoła Santa Cristina de Lena z IX w (wstęp 1,5euro otwarty 11.00-
13.00 i 16.30-18.30, w poniedziałki zamknięty). Do kościoła trzeba dojść drogą na wzgórze. Kościół ma piękne 
wnętrze, a zewnątrz jest surowy i prosty, ma podobno 365 narożników. Warto go zwiedzić! Od kościoła w lewo polną 
drogą do dna doliny, dalej asfaltową drogą, po 1,5km przechodzi znów nad autostradą na drugą stronę rzeki na 
wysokości kościoła Vega el Ciegu i wraca na lokalną szosę AS-242. Szlak prowadzi blisko autostrady, niekiedy 
przechodząc podziemnym przejściem to na jedną, to na drugą stronę autostrady. Do Pola de Lena wchodzi szosą AS-
242 prosto do centrum miasteczka na Plaza Alfonso X "El Sabio". Aby dojść do albergue należy skręcić z ulicy c. de 
Vital Aza tuż za apteką po lewej stronie ulicy w lewo w c. Canuto Hevia i w drugą w prawo c. Ramón y Cajal, przy 
której prawie naprzeciw dworca kolejowego, po prawej stronie ulicy jest albergue miejskie. 

Pajares         do San Miguel del Rio 1,6km 
San Miguel del Rio         do Santa Marina  1,3km 

Santa Marina          do Puente de los Fierros 6,6km 
Puente de los Fierros         do Campomanes  7,5km 

Campomanes        Do Vega del Rey   7,1 km 
Małe miasteczko liczące 600 mieszkańców. Miejsce, w którym łączą się rzeki  Pajares i Huerna tworząc rzekę Lena. 
Najważniejszy zabytek to pałac Palacio de Revillagigedo z XVII-XVIII w. 
Vega del Rey          do Vega del Ciego  2,1km 

Vega del Ciego          do Pola de Lena  4,9km 

Pola de Lena  9tys. mieszk.   do Vilallana  3,2km 

Nocleg: Albergue municipal de Pola de Lena; C. Ramón y Cajal, 20; 36 miejsc w dwóch salach na pierwszym piętrze. 
Na parterze mieszczą się różne instytucje społeczne, biura i siedziba stowarzyszenia. W dni powszednie w godzinach 
pracy, klucz od portiera, w weekendy i poza godzinami pracy, na komisariacie policji (Tel. 985-49-01-73) i wtedy 
podobno brak ciepłej wody! Internet na parterze w centrum młodzieżowym. Rano, przed godz. 8-mą, bary zwykle są 
zamknięte ale można zjeść śniadanie w piekarni Confiteria Vienna.  
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Etap 5 Pola de Lena - Oviedo  31,4km 

 

 
Ogólne uwagi: 
Do Mieres teren prawie płaski, od Mieres skumulowana suma różnic wysokości wynosi 500m, a więc będzie 

wymagała więcej wysiłku. Szlak jest dobrze oznakowany. Do Ujo szlak prowadzi szosą bez poboczy, więc należy 

zachować ostrożność.  

Etap rozpoczynamy na Plaza Alfonso X kierując się na północ ulicą, która jest jednocześnie szosą AS-242 i 

wychodzimy nią z miasteczka. Po prawej stronie mamy rzekę, po lewo tory kolejowe. Niestety szosa nie ma poboczy. 

Zaraz po wyjściu z Pola mijamy wieś La Barraca, potem La Vega i chwilę później dość rozciągniętą wzdłuż szosy 

Vilallana. Po kolejnych 3,5km przed wejściem do Ujo mijamy skrzyżowanie z szosą biegnącą przez most w prawo. My 

kontynuujemy dalej mając rzekę po prawej stronie przez miasteczko Ujo, które łączy się z Mieres. Szlak prowadzi 

betonową ścieżką spacerową wzdłuż rzeki nazywana przez miejscowych : "Camino de Cholesterol". Na wysokości 

stacji kolejowej Mieres, mijamy kolejne skrzyżowanie prowadzące przez most, 100m dalej skręcamy w prawo na 

most dla pieszych i przechodzimy na drugą stronę rzeki Caudal. Przechodzimy pod autostradą i wiadukt nad torami 

kolejowymi i prosto ulicą c. Manuel LLaneza (mijamy deptak, przy którym jest informacja turystyczna), a na jej końcu 
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skręcamy w lewo c. de Teodoro Cuesto. Jesteśmy znów na szosie AS-242 (c. Onón). Za kościołem skręcamy w prawo. 

Po prawo apteka przyjazna pielgrzymom, a farmaceuta z dumą pokazuje swój credencial. Szosa przechodzi pod 

autostradą i po prawej stronie znajduje się albergue w Mieres (ok. 50m od szlaku w dość zaniedbanej okolicy), w 

dzielnicy de la Peña. Szlak prowadzi nadal szosą AS-242, o niewielkim natężeniu ruchu. Kolejno mijamy osady: El 

Corredor, El Rollo, Copián, Aguilar (tu można spotkać Mari Angelese, która oferuje pielgrzymom wodę i modlitwę) i El 

Padrún (mijamy bar po lewo). Na odcinku do Casares opuszczamy na trochę szosę w prawo na polną drogę i ścieżkę 

przez las. Docieramy do stacji kolejowej w Olloniego (z kościołem San Pelayo z XIV w.). Opuszczamy Olloniego obok 

wieży Torre Muñiz i pałacu el Palacio de Quirós i na koniec obok zarośniętego średniowiecznego mostu.  Dalej szosą 

AS-242 aż do XVII wiecznego mostu na rzece Nalon. Za tym mostem szlak opuszcza szosę polną drogą w lewo. 

Zaczyna się podejście pod górę ścieżką przez las. Po dotarciu na szczyt i wychodzisz na drogę, jesteś obok miejsca 

zwanego Centro Reto. Jest tam zacienione miejsce na trawniku idealne do odpoczynku. Za Centro Reto, więcej 

ścieżek prowadzi pod górę, ale nie jest to uciążliwe. W ciągu kilku minut w niewielkiej odległości pojawi się widok na 

miasto Oviedo - ale nie daj się zwieść, że to wszystko jest już z górki! Czeka nas pokonanie różnicy wysokości 200m 

na odcinku 2 km. Potem zejście w dół do Caserío La Venta skąd już asfaltową drogą pod górę (100m różnicy poziomu 

na odcinku 1,5km wchodząc do dzielnicy Oviedo La Manjoya. Przechodzimy pod autostradą kierując się do c. Gil Blas, 

po chwili w lewo c. Aurelio del Llano, przechodzimy N-630 i idziemy kolejno ulicami: c. Leopoldo Alas, Magdalena, 

Cimadevilla i Rúa, które doprowadzają do celu naszej wędrówki - katedry San Salvador w Oviedo. 

Pola de Lena    9tys. mieszk.   do Vilallana 3,2km 

Vilallana            do Ujo  3,8km 

Ujo         do Mieres 6,5km 

Zlewają się tu rzeki Lena i Aller tworząc rzekę Caudal. Kościól romański Santa Eulalia z XII w. na lewo od szlaku. 

Mieres  del Camino @    25tys mieszk.   do Olloniego 9,1km 

Nocleg: Albergue municipal de La Pena; w dawnej szkole, przy wyjściu z miasta, po prawej stronie szosy AS-242 (50-
100m od szosy) gdy przejdziemy pod wiaduktem autostrady, ok. 1,5km od centrum Mieres. Czynne od 2006r. 18 
miejsc, całoroczne, czynne od 17.00-21.00; klucz w Asociación de Vecinos, Presidte: Paulino Tel. +34 665523426, +34 
628252028; donativo. Jest kuchnia. 
Miasto rozwinęło się w dekadzie lat 70-tych ub. wieku wskutek rozwoju przemysłu metalurgicznego i eksploatacji 
złóż węgla. Obecnie przestawia się na turystykę. Można spotkać wiele siderias oferujących napój z sfermentowanego 
soku jabłkowego, z którego słynie Asturia. 

Olloniego           do Oviedo 8,8km 

Oviedo @  

Nocleg: Albergue El Salvador; C/ Adolfo Posada, nº 3; Tel. 985 228 525; 30 miejsc w 6-ciu pokojach na 2 poziomach; 
otwarte 17.00-21.00; Brak kuchni (jest lodówka i kuchenka mikrofalowa); 5 euro. Plecak, gdy albergue zamknięte, 
można zostawić na przechowanie w pobliskiej kawiarni Cafeteria Sucursal! Szybko jest komplet. Wypełniają je 
pielgrzymi rozpoczynający Camino Primitivo i pielgrzymi z Camino del Norte, którzy dalej kontynuują szlakiem 
Camino Primitivo. 
Albergue: Residencia Villa Cecilia, prywatne, c/Emigrante 12, (około 1km od katedry) tel. 618 725 561, 606 506 061; 
josefina.oviedo@hotmail.com, www.residenciacentro.zobyhost.com, 30 miejsc z tego 14 na łóżkach piętrowych za 7 
euro, pozostałe pokoje dwuosobowe za 15 euro i jedynki za 20 euro, kuchenka mikrofalowa, lodówka, ogród. 
Warto zobaczyć (na podstawie Wikipedii): 

 katedra San Salvador zbudowana w latach 1388-1528 w stylu gotyku płomienistego. Wewnątrz kościoła 
znajduje się grobowiec króla Asturii Alfonsa II. Najstarszą częścią kościoła jest zachowany fragment świątyni 

mailto:josefina.oviedo@hotmail.com
http://www.residenciacentro.zobyhost.com/
http://pl.wikipedia.org/wiki/1388
http://pl.wikipedia.org/wiki/1528
http://pl.wikipedia.org/wiki/Flamboyant
http://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_II_Cnotliwy
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z początku IX wieku zaadaptowany na dwupoziomową kryptę katedralną. Wewnątrz niej znajduje się m.in. 
krzyż niesiony w pierwszej bitwie rekonkwisty pod Covadongą (722) przez pierwszego króla Asturii 
Pelagiusza; Do Camara Santa pielgrzymi z credencialem wchodzą za darmo, ale za wizytę w muzeum już 
trzeba płacić; 

 kościół San Tirso zbudowany w latach 812-842, który ze względu na liczne przebudowy poza triforium na 
wschodniej ścianie zatracił cechy budowli przedromańskiej; 

 dawny klasztor benedyktyński San Vincente z pięknie zachowanymi krużgankami. Aktualnie mieści Muzeum 
Archeologiczne eksponujące głównie miejscowe znaleziska; 

 XVIII-wieczny pałac Velarde mieszczący Muzeum Sztuk Pięknych ze zbiorami regionalnego malarstwa; 
 dwukondygnacyjny przedromański kościół Santa María del Naranco położony na zboczu Monte Naranco 

(2km na północ od centrum miasta) jest przebudowanym letnim pałacem króla Ramira I; 
 przedromański kościół San Miguel de Lillo, położony w pobliżu kościoła Santa Maria del Naranco. 

  

http://pl.wikipedia.org/wiki/IX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Krypta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_pod_Covadonga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rekonkwista
http://pl.wikipedia.org/wiki/722
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%B3lestwo_Asturii
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pelayo
http://pl.wikipedia.org/wiki/812
http://pl.wikipedia.org/wiki/842
http://pl.wikipedia.org/wiki/Triforium
http://pl.wikipedia.org/wiki/Benedyktyni
http://pl.wikipedia.org/wiki/XVIII_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Santa_Mar%C3%ADa_del_Naranco
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ramiro_I
http://pl.wikipedia.org/wiki/San_Miguel_de_Lillo
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Załączniki: 

Materiały zamieszczone jako załączniki pochodzą z: „Guia Camino del Salvador Leon-Oviedo” Jose Antonio 
Cuanarro Exposito. Te profile lepiej oddają charakter podejść, dlatego je tu zamieściłem. 
Profil etapu Buiza Pajares: 

 

  
Profil etapu Pola de Lena – Oviedo 
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Specjalny credencial 
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Salvadorama 

 


