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CAMINO COVADONGA 

Camino Covadonga jest najważniejszym szlakiem pielgrzymkowym Asturii. Są 2 trasy szlaku do Covadonga.  
Jedna rozpoczyna się w Gijon i prowadzi głównie lokalnymi szosami, a po drodze jest kilka schronisk 

turystycznych. Ten szlak pieszy nazywany jest „Ruta del Garrapiellu”.  
Druga rozpoczyna się na przedmieściach Oviedo przy kaplicy w małej wsi Covadonga i prowadzi szlakiem 

turystycznym GR-105 przez tereny słabo zaludnione, często ścieżka ginie w gąszczu zieleni, brak bazy noclegowej 
kategorii turystycznej, sklepów czy barów. To bardzo wymagająca trasa ale zarazem zapewnia niezwykły kontakt z 
przyrodą, spotkanie dzikich zwierząt i niesamowite widoki.  

Rocznie do Santa Cueva la Virgen de Covadonga i Basílica de Santa María la Real de Covadonga przybywa 
bardzo wielu pielgrzymów, głównie mieszkańców Asturii, Hiszpanii i pielgrzymów zagranicznych. Prawdopodobnie w 
większości samochodami lub komunikacją publiczną  
Legenda głosi, że w tej jaskini, królowi Don Pelayo w 722r., przed bitwą z wojskami muzułmańskimi pod Cavadonga,  

ukazała się Matka Boska, która wręczyła mu Krzyż, który pomógł mu zwyciężyć w tej bitwie. Krzyż ten nazwano 

Victoria. Obok jaskini zbudowano skromną drewnianą świątynię, którą nazwano „El milagro de Covadonga” – cud 

Covadonga. Według innej legendy głosi kaplica była zbudowana przez aniołów i utrzymywała się w powietrzu. W 

1777r. została przypadkowo podpalona i spłonęła. Pierwotny projekt nowej świątyni wykonał najlepszy na ówczesne 

czasy architekt Hiszpanii Ventura Rodriguez. Był jednak trudny  w realizacji i kosztowny. Wtedy Roberto Frassinelli – 

„Niemiec z Corao” projektuje świątynię w stylu romańskim, jednak nie posiada umiejętności architekta i budowę 

prowadzi Federicio Aparici. Bazylika wykonana z różowego wapienia została konsekrowana w 1901r. W jej wnętrzu w 

głównym ołtarzu znajduje się rzeźba Matki Boskiej wykonany przez Juan Samso, obiekt kultu religijnego. Podczas 

wojny domowej rzeźba była przechowywana w Paryżu, skąd wróciła w 1941r. 

Idąc trasą Camino del Norte można zrobić „skok w bok” na jeden dzień do Covadonga. Zaplanować nocleg w 
albergue w Piñeres de PrÍa  (na etapie LLanes – San Esteban). Następnego dnia dojść do szosy AS-263 (na południe od 
wsi) i iść szosą w kierunku wschodnim do skrzyżowania z szosą AS-340 (drogowskaz „Riensena 10km; Corao 24km”). 
Tu skręcić w lewo jak pokazuje drogowskaz i dojść do Corao, tu w prawo szosą AS-114 do Soto de Cangas, na rondzie 
w lewo AS-262 do Covadonga. To około 32km. Przed Covadonga w La Riera jest albergue turystyczne, gdzie można 
zanocować. 

Powrót na Norte przez Cangas de Onis, dalej N-634 do Ariondas, stąd AS-260 w kierunku Colunga, za wioską San 
Andres na skrzyżowaniu w prawo szosą AS-342 (drogowskaz „Ribadesella 13”), po przejściu nad autostradą, przejść 
rondo i dalej prosto w kierunku Ribadesella. Mijamy tablicę „San Esteban” i chwilę później, przed kościołem, po lewej 
stronie mamy albergue. To ok. 32km. Przydatny może się okazać telefon z GPS.  
Mapka przedstawia orientacyjny przebieg tras Camino Covadonga, Camino del Norte z odnogą do Oviedo oraz 
alternatywę dojścia do Covadonga bezpośrednio z trasy Camino del Norte i powrotu na Norte. Dodałem również 
położenie znanych mi albergue. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Santa_Mar%C3%ADa_la_Real_de_Covadonga
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CAMINO COVADONGA Z GIJON 
Przy szlaku lub w niewielkiej odległości znajdują się albergues (schroniska), które są schroniskami turystycznymi o 
podobnym wyposażeniu jak na Camino de Santiago, jednak tam można rezerwować miejsca, a ceny są wyższe (15-20 
euro/nocleg). Niektóre oferują również wyżywienie. 
Szlak jest oznakowany w następujący sposób: 

1. Podobnie Camino de Santiago żółtymi strzałkami zakończonymi elementem, który nazywa się trisguel, a 

wygląda tak: 

  

2. Drewnianą tabliczką mocowaną na słupku z napisem: „Camin A Cuadonga” z symbolem trisquel na 

niebieskim tle. 

Może wyglądać tak: 

 
Oznakowanie szlaku nazywane jest "garrapiellas”. Dodatkowo można napotkać na oznakowanie szlaków 

turystycznych, które pokrywają się ze szlakiem Camino Covadonga. 

  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 autobusowy, przystanek komunikacji dalekobieżnej 
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Etap 1 Gijon - Berceña 30,1km 
 
W Gijon można rozpocząć trasę od: 

1. Plaży playa de San Lorenzo w miejscu, w którym rzeka Piles wpada do Morza Kantabryjskiego. Iść brzegiem 
rzeki mijając stadion piłkarski Molinión i po ok. 100m zostawić rzekę Piles by pójść ścieżką wzdłuż dopływu 
Piles Arroyo de Peña Francia w kierunku Campusu Universidad Laboral JoseAntonio Girón prowadzącą obok 
klubu golfowego Madera III gdzie kończy się ścieżka. Po przekroczeniu szosy N-632 dalej wąskimi uliczkami w 
kierunku Deva przez małe miejscowości Cefontes, Zarracina do szosy A-331. 

2. Sprzed uniwersytetu Universidad Laboral JoseAntonio Girón. 
3. Sprzed kaplicy Peñadefrancia w dzielnicy Gijon – Deva 

Zaczynamy sprzed kaplicy Peñadefrancia naprzeciw bar Chabolu przy ulicy Camino de la Barrea i prawdopodobnie 
ulicą Barrio Olla-Deva idziemy do szosy AS-331. W miejscu, w którym ulica przecina szosę pojawia się pierwsze 
„garrapiellas”, które prowadzi nas dalej wąskimi uliczkami i chyba wraca do A-331. Przechodzi przez osadę La Olla i El 
Pinal dalej wzniesienie Alto El Curbiellu, skąd schodzi do Peón gdzie spotyka się z Camino de Santiago prowadzące w 
przeciwnym kierunku. Za Peon wspina się pod górę, przechodzi nad autostradą A-8. Prowadzi przez las sosnowo-
eukaliptusowy w kierunku Nievares. Wspina się na Alto la Cruz, przy zejściu doskonale widać panoramę gór Picos de 
Europa. Mija rezydencje Fernandiz y La Piñera. Prawdopodobnie częściowo prowadzi lokalną szosą VV-9 i skręca w 
lewo w VV-10, która prowadzi do Villaviciosa. Przechodzi pod estakadą autostrady A-8. Mija miejscowość osadę 
Grasses de Baxu z domami ze spichlerzami. Wreszcie dochodzi do Kaplicy San Blas w Casquita (po drugiej stronie 
drogi napis „SIDRA EL TRAVIESU”), gdzie Camino Del Norte rozgałęzia się, jedna trasa prowadzi do Oviedo, druga do 
Gijon, którą również biegnie w tym miejscu Camino Covadonga. Po kilkuset metrach trasa skręca w lewo na szosę A-
113 prowadzącą do Villaviciosa. Odbija w prawo za tablicą wskazującą kaplicę San Juan de Amandi i hotel Casona. 
Prowadzi starym rzymskim mostem nad rzeką Valdediós i skręca w lewo w AS-255, dalej szosą i po chwili mijamy 
ulicę prowadzącą pod górę, a na jej końcu kościół San Juan de Amandi, który warto zobaczyć. Szlak biegnie dalej AS-
255 w kierunku Infiesto, a więc musimy wrócić po zwiedzeniu kościoła tą samą szosą. Po ok. 1km szlak odbija w lewo 
na drogę prowadzącą w las eukaliptusowy (znak na kamieniu po lewej stronie naprzeciw okazałego budynku w 
miejscowości Vocabular), trasa nazywa się ruta de los "Molinos del rió Profundo". Ścieżka prowadzi równolegle do 
rzeki Penes. Gdy dochodzi do ścieżki asfaltowej możemy zobaczyć ok. 200m od tego miejsca kościół Santa María de 
Lugás (świątynia była darem papieża Zachariasza dla króla Asturii Alfonsa I Katolickiego w 745r.). Mija osadę 
Malpasu, przekracza rzekę po moście Puente de Coro i przez łąki do Las Vegas i Villaverde w parafii Fuentes. Po 
drodze mija romańską kaplicę Los Mártires i prowadzi w kierunku Moratín, La Venta de Coro, stąd szosą AS-332 do 
Breceña z kaplicą San Pedro. Dalej szosą w kierunku Infiesta Novales, po drodze w odległości 80m od szosy znajduje 
się albergue. 

Tabelka z odległościami, orientacyjnym czasem przejścia i wysokością nad poziomem morza 

Trasa Odległość w km Czas Wysokość w m n.p.m. 

  odcinka łączna odcinka łączny startu mety 

Deva(Gijón)- Alto Curbiellu 3.7 3.7 1 h 20´ 1 h. 20´ 58 271 

A. Curbiellu- Peón 2.7 6.4 45´ 2 h. 5´ 271 73 

Peón - Alto de La Cruz 5 11.4 1 h 45´ 3 h. 50´ 73 436 

A.de La Cruz- Amandi 7.2 18.6 2 h. 5´ 5 h. 55´ 436 20 

Amandi - Breceña 6.5 25.1 2 h. 10´ 8 h. 05´ 20 346 

Gijon @  do Deva  5km 

Deva        do Amandi  18,6km 

Amandi        do Breceña  6,5km 
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W pobliżu większe miasto Villviciosa z hotelami (hotel Don Carlos 15 euro ze śniadaniem), restauracjami 
supermarketami itp. 
Kaplica San Juan de Amandi. 

Breceña          do Sietes  3,5km 
Albergue La Casona del Camin 

Położone między Breceña a Infiesta Novales w dawnym domu szlacheckim z XVI w. Oferuje  
7 łazienek, jadalnia, sala z Tv i vídeo, kaplica, ogród i parking. Nie przyjmują psów. Konsultacja ceny.  
Gmina: Parres;: La Infiesta; adres do korespondencji: C/ Fuentes, s/n, 33586,Fuentes - Asturias  
Tlf.: 985 848 849/ 985 387 947. Należy się upewnić telefonicznie czy jest otwarte i jaka jest cena 
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Etap 2 Breceña - Llames de Parres 27km 

Szosą AS-332 w kierunku Infiesta. Przy budynku dawnej szkoły znajduje się tablica z mapą camino. Na 
zakręcie szosy z przystankiem autobusowym odbija w prawo droga prowadzącą do Buslaz, a drugi wariant to 
kontynuacja szosą A-332 do Sietes. Tu koniecznie należy zobaczyć kościół San Emeterio. W Sietes odbyła się oficjalna 
inauguracja systemu Windows 7 22.10.2009r. Miejscowość posiada bieżącą wodę I prąd elektryczny we wszystkich 
domach. Jest też tu kasyno? Dalej znów szosą AS-332 do Anayo leżące w dolinie rzeki Piloña z widokiem na Picos de 
Europa. Kościół Santa Maria de Anayo datowany na XI w. ale aktualny stan pochodzi z XVII i XVIII w. W Anayo 
żegnamy szosę AS-332 i skręcamy w lewo na szosę AS-258, by po ok. 700m skręcić w prawo na lokalną szosę do 
Borines (powinna być strzałka na asfalcie). Tą samą szosą opuszczamy wieś i po przekroczeniu strumienia 
dochodzimy do szosy AS-259 i skręcamy w prawo. Dalej szosą przez Vallobal z kościołem San Lazaro, następna wieś 
to Miyares, gdzie można zobaczyć wieżę z XIV w., pałac i dom emigrantów do Ameryki Południowej. W Miyares 
opuszczamy szosę skręcając w lewo na lokalną drogę do La Goleta z pałacem Palacio de Cutre z XVI w. Dalej szosą 
lokalną PL-11 przez Brez, Cabastiana, El Cotal, La Torea, La Ferra aż do rzeki Cuá i szosy krajowej N-634. Trasa 
prowadzi lokalną szosą pod szosą krajową przecinając rzekę Piloña po starym moście oraz przekraczając tory 
kolejowe. Dalej równolegle do rzeki i torów kolejowych przez Villar de Huergo z kaplicą "Nuestra Señora del 
Corriellu" kierując się do LLames. Za przystankiem kolejowym Soto de Duenas szlak oddala się w prawo od szosy 
krajowej i torów i wchodzi do Llamas de Parres, gdzie mamy albergue. 

Tabelka z odległościami, orientacyjnym czasem przejścia i wysokością nad poziomem morza. 

Trasa Odległość w km Czas przejścia Wysokość w m n.p.m. 

  odcinka łączna odcinka łączny startu mety 

Breceña-Buslaz-Anayo 8.3 8.3 2 h 30´ 2 h 30´ 346 467 

Anayo - Vallobal 4.6 12.9 1 h. 35´ 4 h. 05´ 467 145 

Vallobal - Llames de 
Parres 

11.7 24.6 3 h. 30´ 7 h. 35´ 145 155 

Breceña         do Sietes  3,5km 

Sietes         do Anayo  5,5km 

Anayo         do Borines  5km 

Borines        do Vallobal  0,6km 

Vallobal         do Miyares   2,6km 

Miyares         do La Goleta  1,6km 

La Goleta        do Sorribes  3km 

Sorribes         do Cuá   2,6km 

Cuá         do Villar de Güergo 2km 

Villar de Güergo       do Llames de Parres 3,5km 

Llames de Parres      do Romillín  4km 
Albergue La pesa de Arriba, rodzinne, o pojemności 40 miejsc, tel. 985 922 114; 696101481; 
web: www.albergueasturias.com 
 
 
  

http://www.albergueasturias.com/
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Etap 3 Llames de Parres - Covadonga 

Z albergue idziemy w kierunku Collado de Llames szosą lokalną PR-3, mijając po drodze plac z małym źródłem 
wody. Stąd w lewo w kierunku Viabaño- Rió Sella-Cangas de Onís przez mały strumień Beleño. Mijamy kościół Santa 
Maria w Viabaño, a potem przez Puente Vibiaño (mostek na strumieniu) wzdłuż brzegu rzeki Piloña pomiędzy 
drzewami i dość obfitą roślinnością do Romillo. Tu napotkamy baro-sklep. Stąd do Romillín, gdzie w pobliżu kościółka 
San Lorenzo wchodzimy na szlak turystyczny GR-105 (z Oviedo do Covadonga). Szlak zbliża się do szosy N-634 i 
miejscowości Villanueva, po drugiej stronie rzeki znajduje się znany klasztor Benedyktynów, obecnie parador. Z Vega 
de Los Caseros szlak prowadzi cementową ścieżką Zbliżamy się do Cangas de Onis. Musimy przejść na drugą stronę 
rzeki starym rzymskim mostem (najlepszy widok na most z mostu drogowego) i wchodzimy do centrum pierwszej 
stolicy Asturii. Z Cangas de Onis możemy iść szosą AS-114 w kierunku Covadonga. Po drodze po lewo w Cardas 
jaskinia (cueva del Buxu) z rysunkami z okresu paleolitycznego, odkryta w 1916r. Zwiedzanie od poniedziałku do 
środy, limitowane do 25 osób dziennie. Cena biletu 3euro, powyżej 65 lat 1,5 euro, w środy gratis. Szosą dochodzimy 
do ronda, na którym skręcamy w prawo na szosę AS-262 przez Soto de Cangas. Szosa prowadzi zieloną doliną wśród 
gór. Po drodze mijamy wiele hoteli i restauracji. Lewą stroną szosy poprowadzony jest chodnik dla pieszych. Mijamy 
La Riera, Munigo z Museo de la Cerámica y de los Relojes de Basilio Sobrecueva (Muzeum Ceramiki i Zegarów) i 
dochodzimy do tablicy z napisem Covadonga. Przed nami widać już wieże bazyliki. Wchodzimy na teren Parku 
Narodowego Picos de Europa. Jeszcze kilkaset metrów szosą i jesteśmy u celu. Covadonga to miejsce bardzo ważne 
dla mieszkańców Asturii, z którym łączy ich historia, religia i wspaniała przyroda. 
Drugi wariant trasy został opisany w wariancie szlaku z Oviedo. 

Tabelka z odległościami, orientacyjnym czasem przejścia i wysokością nad poziomem morza 

Trasa Odległość w km Czas przejścia Wysokość w m n.p.m. 

  odcinka łączna odcinka łączny startu mety 

Llames de Parres - Villanueva 7.1 7.1 2 h. 2 h. 155 60 

Villanueva - Cangas de Onís 2.5 9.6 40´ 2 h. 40´ 60 68 

Cangas de Onís - Soto de 
Cangas 

5.2 14.8 1 h 3 h. 40´ 68 90 

Soto de Cangas - Covadonga 6.4 21.2 1 h. 30´ 5 h. 20´ 90 270 

Llames de Parres        do Romillín  4km 

Romillín       do San Pedro de Villanueva 3,1km 

San Pedro de Villanueva        do San Juan de Parres  1km 
Albergue Posada del Monasterio; luksusowy hotel; adres: C/ La Vega-Villanueva, s/n, 33559; Tel. 985 848 553; e-mail: 

info@posadamonasterio.com; web: www.posadamonasterio.com 

San Juan de Parres      do Cangas de Onis 2km 
Albergue San Juan de Parres; adres: C/ Carretera de San Juan de Parres, s/n, 33540; 2 pokoje z łazienkami, salon, 
kuchnia w pełni wyposażona, taras, ogród, grill.Tel. 669 350 843  /617 471 701; ceny: nocleg 15euro poza sezonem, 
nocleg ze śniadaniem 17 euro /22euro w sezonie; obiad 9 euro! e-mail: contacto@alberguesanjuan.com; 
web: www.alberguesanjuan.com. Stąd tylko 2km do Cangas de Onis ale znajduje się nieco z boku szlaku! 
 

Cangas de Onís     do Soto de Cangas 5km 

Soto de Cangas        do La Riera 2,5km 

La Riera         do Covadonga 3,3km 

mailto:info@posadamonasterio.com
http://www.posadamonasterio.com/
mailto:contacto@alberguesanjuan.com
http://www.alberguesanjuan.com/
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Albergue La Riera; dysponuje 20 miejscami, kuchnią, ciepła woda, możliwość zjedzenia posiłków. 

Covadonga   
 

Od parkingu prowadzi ścieżka do Jaskini Świętej (Santa Cueva), w której jest mała kaplica w stylu romańskim. 
Ołtarz przedstawia bitwę pod Covadonga. Znajduje się tu słynna figura Matki 
Boskiej Królowej Asturii wykonaną w drzewie dębowym, polichromowana i 
pozłacana o wysokości 71,4cm. Pochodzi z XVI w., a figura Jezusa na Jej ręce 
pojawiła się w 1704r. Postać odziana jest w suknię i płaszcz stoi na tronie. 
Figura ozdobiona jest złotą różą ofiarowaną w 1989r. przez papieża Jana Pawła 
II podczas Jego pielgrzymki do Hiszpanii (źródło Wikipedia).  Figura została 
ukoronowana 8 września 1918r. przez biskupa Toledo. Przez mieszkańców 
Asturii jest nazywana „La Santina”. 

 Znajduje się też grób z następującą inskrypcją: "Aquí yace el rey Don 
Pelayo, electo el año de 716 que en esta milagrosa cueva comenzó la 
restauración de España. Vencidos los moros falleció en el año 737, y le 
acompaña su mujer y hermana" co oznacza: „Tu leży król Pelayo, wybrany w 
716r., który z tej cudownej jaskini rozpoczął odnowienie Hiszpanii. Pokonał 
Maurów, umarł w 737r., towarzyszy Mu, jego żona i siostra”. 

W niewielkiej odległości od Santa Cueva, na górze po prawej stronie 
znajduje się dzwon wykonany przez asturyjską spółkę metalurgiczną w La 
Felguera pod koniec XIX w. Dzwon waży 5 ton i mierzy 3m wysokości. Jest 
darem dla Sanktuarium przez szwajcarskiego hrabiego D. Luis González 
Herrero. Był nagrodzony na wystawie w Paryżu w 1900r. Na dzwonie dekoracje 

wykonał Xaviero Sortini, które przedstawiają sceny z Komedii Boskiej Dantego przedstawiające Sąd Ostateczny. 
Przed Santa Cueva znajduje się znane źródło „La Fuente de los 7 caños”, o którym legenda głosi, że jeśli dziewczyna 
napije się wody z tego źródła, to w tym samym roku wyjdzie za mąż. 
Lwy wykonane z marmuru z Carrary strzegą wejścia do Sanktuarium. 

Bazylika Santa Maria de Real de Covadonga w stylu neo romańskim zbudowana z różowego marmuru z okolic 
Covadonga. Nawa główna z trzema absydami i dwiema wieżami od strony zachodniej. We wnętrzu znane dzieła takie 
jak: “Proclamación de Rey Pelayo” Luis de Madrazo, „La Anunciación” Vicente Cadrucho i Nuestra Señora Jaun 
Samsó. Czynna codziennie od 9.30 do 18.00. Msze św. o 11-tej w Santa Cueva, o 12-tej, 13.30 i 18-tej w bazylice.  
Przed bazyliką pomnik króla Pelayo. 
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Camino Covadonga wariant  Oviedo – Covadonga. 

Miałem zamiar odpuścić sobie ten wariant, bo na hasło ”Covadonga” niewiele było informacji, dopiero na 
hasło „GR-105” znalazłem stronę http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm, na której opisano wrażenia z tej trasy, i 
zilustrowano bardzo bogato zdjęciami i mapkami. Grupa Hiszpanów (Mary, Alfonso, Pepe i J. Félix) pokonała ją w 
czerwcu 2011r. Na podstawie zdjęć, które polecam, mogę powiedzieć, że nie jest to trasa dla każdego i odradzam 
wybieranie się w pojedynkę. Trasa prowadzi szlakiem turystycznym GR-105, który przeplata się z innymi szlakami i 
oznakowany jest kolorem biało-czerwonym, a także metalowymi tabliczkami w kolorze czerwonym z informacjami, 
spotyka się też żółte strzałki (im bliżej Covadonga tym więcej żółtych strzałek). Szlak w większości prowadzi 
ścieżkami, które często są zarośnięte tak, że nie widać szlaku, często grzęznąc w błocie, oznakowanie niekiedy bardzo 
dobre często jednak przykrywa bujna zieleń. Prowadzi przez łąki i lasy, rzadko zaglądając do małych osad i wiosek, 
omijając miasteczka, a więc kłopot z zaopatrzeniem w jedzenie, wodę, brak barów, schronisk i hoteli. Widać, że 
niewiele osób tamtędy chodzi. Grupa Hiszpanów rozwiązała problem logistyczny w ten sposób, że miała 
umówionego taksówkarza, który przyjeżdżał po nich zabierał do miasteczka do hotelu, a następnego dnia odwoził na 
miejsce startu. Na podstawie zdjęć mogę powiedzieć, że trasa jest przepiękna i urzeka niezwykłymi widokami, jest 
dzika, na której można spotkać mnóstwo dzikich zwierząt, co świadczy o tym, że one czują się tam bezpiecznie. Trasa 
liczy 119km, (w innym opisie 104km i nie prowadzi przez Nava) którą Hiszpanie podzielili na 6 etapów i potrzebowali 
41 godzin marszu, a więc wiele, a są to ludzie, którzy mają ogromne doświadczenie w chodzeniu po górach (świadczą 
o tym opisane na tej samej stronie przebyte szlaki nie tylko w Hiszpanii). Dlatego zachęcam każdego do obejrzenia 
ich zdjęć, które dobrze oddają nie tylko piękno krajobrazów ale również trudność tej trasy. Dzięki nawigacji GPS, pod 
zdjęciami punktów orientacyjnych podana jest odległość i wysokość nad poziomem morza więc te informacje 
wykorzystałem. Na tej samej stronie są również zdjęcia map topograficznych z wytyczonym szlakiem, również je 
wykorzystuję i przedstawiam. 
Trudność tego szlaku na znacznej jego długości to brak wyraźnych ścieżek, wytracanie czasu na szukanie 
oznakowania, przedzieranie się przez krzaki czy wysokie paprocie. Niezbędne jest obuwie trekkingowi powyżej kostki 
o wysokim współczynniku odporności na wilgoć, bo ranne obfite rosy w wysokich trawach spowodują, że będzie nam 
chlupotało w butach. Dodatkowy problem to poranne mgły, które utrudnią orientację i znajdowanie oznakowania 
dlatego potrzebny jest również minimum kompas a najlepiej GPS. Zagubienie się w tym rzadko zaludnionym terenie 
o charakterze górskim może mieć tragiczne skutki. Dlatego lepiej wybrać się małą grupą, mieć przy sobie 
odpowiednie zapasy żywności i wody. 
Poniżej zdjęcie z tej samej strony, które przedstawia tablicę informacyjną o szlaku, która wisi na ścianie kaplicy w 
Covadonga z http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm. Uzupełniłem je, dla lepszej orientacji, numerami dróg. Mój 
opis trasy zrobiłem na podstawie zdjęć opublikowanych na wyżej wymienionej stronie, a także gdzie było to możliwe 
wykorzystałem narzędzie Google Street view.  

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm


 Camino Covadonga 01.2013r. 
  Maciej R. 

 

Strona 10 z 21 
 

 
Etap  1 Kaplica Covadonga - Nava 34km/10h 

Przebieg etapu: Ermita de Covadonga en Oviedo (0 Km) – El Calderu (0,5km/335m n.p.m.)– Los Llanos (1,2km/350m 
n.p.m. - Grandota (3,5km/475m.n.p.m) – Los Veneros - Los Campos - La Paranza – Cantu la Cuesta  (8,7km/515m 
n.p.m.)– La Pasera (9,5km/475m.p.m.)– La Bobia (10,0km/455m n.p.m.)– Mojón Geodésico de Cadaval 
(11,2km/520m n.p.m.) - Molledo (12,5km/390m n.p.m.)– przejście pod autostradą AS-1 - Pando – Valdesoto 
(16,4km/340mnpm) - La Barrosa (18,8km/300m n.p.m.) - Los Molinos (Carbayín de Abajo)  (19,8km/270m n.p.m.)– El 
Escobal (20,6km/355m n.p.m.)- Lamuño (22,0km/370m n.p.m.)- Peñaferruz - Puñide (23,1km/450m n.p.m.) – 
Cerezales (23,7km/485m n.p.m.)  – Pico La LLovera (24,2km/580m n.p.m.)  - La Cruz (25,2km/540m n.p.m.) – Área 
recreativa de La Cruz (Campabaxera) (26,5km/565m n.p.m.) – Pico La Ará - Alto de Santiago - Campo del Ameal 
(29,3km/460m n.p.m.) - Casas del Cordal (29,8km/420m n.p.m.) - Alto Espinadal (31,9km/325m n.p.m.) – Nava (34 
km – 10 h). 

Autobusem miejskim linii 3 z centrum Oviedo można dojechać do wioski Covadonga i wysiąść na przystanku 
przy samej kaplicy. Wewnątrz kaplicy jest  obraz Santina (Matki Boskiej z Covadonga), a klucz jest zdeponowany w 
domu z boku szosy. Jesteśmy na szosie AS-242. Idziemy tą szosą ok. 500m by przy budynku po lewej stronie szosy 
(napis „Panaderia” i „Vino i Sidra”) w El Calderu znaleźć tablicę wskazującą szlak, która kieruje nas w lewo. Szosa 
pozostaje po naszej prawej ręce. Przed nami roztacza się piękny widok na pasmo Sierra Aramo. Pierwsze podejście 
tego dnia pod wzgórze La Grandota, bez wysokich drzew, z wysokimi masztami pomalowanymi na biało i czerwono, 
wyraźnie widoczne przed nami. Idziemy dość szeroką polną drogą, która podczas deszczu może być błotnista. Po 
drodze przez łąki, mijamy pojedyncze zabudowania wiejskie. Idziemy cały czas na wschód jednak od czasu do czasu 
robiąc skręty w kierunku północnym lub południowym tak jak prowadzi szlak. Należy uważać na oznakowanie bo 
niektóre znaki mogą być przykryte bujną roślinnością. Chwilami ścieżka zwęża się prawie znikając w trawie. Musimy 
przejść nad  tunelem szosy AS-17.  Do Molledo dochodzimy znów szeroką polną drogą. Za Molledo idziemy asfaltową 
szosą by przejść tunelem pod autostradą AS-1. Dochodzimy do szosy AS-246 prowadzącej do Benedición ale my 
skręcamy w prawo by przy słupku „24km” skierować się drogowskazem „Pando” w lewo na bardzo lokalną szosą. W 
Pando na skrzyżowaniu w prawo. Dochodzimy do Valdesoto gdzie skręcamy w prawo na zarośniętą ścieżkę, z trudem 
na drzewach można znaleźć oznakowanie. Tunelem zieleni, chwilami w błocie, między wysokimi paprociami, szerszą 
lub węższą ścieżką brniemy na wschód pokonując w bród strumień Lavadero. Przed La Barosa wchodzimy na szeroką 
szutrową drogę. W Los Mollinos przechodzimy pod szosą SL-11 i tu pod górę do El Escobal, dalej dość szeroką polną 
drogą wśród zieleni do Lamuño, tu znajdziemy pierwszy bar na trasie. Tu też przekraczamy szosę AS-249. Dalej 
szeroką drogą o zmiennej nawierzchni ale cały czas pod górę osiągając szczyt Pico La Llovera, najwyższy punkt tego 
dnia. Dalej w dół do wioski La Cruz, częściowo szosą AS-324. W La Cruz szosą Bl-1 do S. Julian Bimenes. Wygodną 
szosę porzucamy kierując się drogowskazem „Campabaxera”. Ścieżką turystyczną PR.AS-174 dochodzimy do miejsca 
odpoczynku (ławki i stoły) Área recreativa de La Cruz. Dalej szutrową drogą, która zmienia się w gliniasto błotnistą 
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wchodzimy na szczyt Pico La Ará. Stąd szlak polnymi drogami prowadzi w dół do Alto de Espinadal z restauracją „El 
Titi”. Przekraczamy szosę AS-251 i do Nava schodzimy wygodną asfaltową szosą. Nava to większe miasteczko ze 
sklepami, hotelami i barami. 

 

 
Mapa topograficzna odcinka Covadonga – La Bobia http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 
Mapa topograficzna odcinka La Bobia – Cerezales http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Mapa topograficzna odcinka Cerezales – Nava http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 

Etap 2 Nava - Puente Miera 17km/5h 

Przebieg etapu: Nava (0) – La Cogolla (1,0km/295m n.p.m.) - El Pando – Rebollar – Piloñeta (1,9km/298m n.p.m.)  – 
Molín de Pra – Porciles -Las Alcantarillas - Les Praeres ( 6,5km/755m n.p.m.)  – Albergue Cavadal (8,7km/670m 
n.p.m.)  – La Llama (9,6km/700m n.p.m.)  – El Felguerón (10,2 km/670m n.p.m.)  – La Focella (11,9km/500m n.p.m.)  
– Zaramal (14,0 km/430m n.p.m.)  – Río Muriosa – Río la Marea - Puente Miera (17,0km/295m n.p.m.) - 5h [Razem: 
51 Km – 15 h]). 

Nava opuszczamy szosą NA-1 w kierunku Piloñeta, we wsi znajduje się bar. Ze wsi zejście do rzeki Pra, 
wspólna część ze szlakiem PR.AS.198 znakowanym na biało-żółto. Po przejściu mostu na Pra i jej dopływu Peña 
idziemy utwardzoną drogą. W Molín de Pra zostawiamy oznakowanie szlaku PR.AS.198. Dalej utwardzoną szeroką 
drogą nabierając wysokości w kierunku wzniesienia Les Praeres, wspomagają nas w utrzymaniu właściwego kierunku 
marszu brązowe drewniane tablice z napisem nazwy i strzałką lub czerwone tablice informacyjne w kształcie strzały. 
Z Les Praeres pięknie widać kopułę wzniesienia Cordal de Peña Mayor. Za Les Praeres pojawia się oznakowanie 
szlaku GR 109: "Camino Natural de la Cordillera Cantábrica" (szlak, biegnie ze wschodu na zachód przez całą Asturię) 
i towarzyszy nam w dalszej drodze. Wkrótce szlak dociera do budynku Albergue de Cadaval (nie udało się uzyskać 
informacji o funkcjonowaniu tego obiektu na pięknej polanie daleko od sąsiednich wsi). Za albergue idziemy dalej 
szlakiem oznakowanym podwójnie z przewagą znaków GR-109. Z miejsca La Llama roztacza się wspaniały widok na 
okolicę. Teraz szlak prowadzi w dół Az do doliny rzeki Marea. Po drodze mijamy zabudowania gospodarstwa El 
Felguerón, cały czas szeroką utwardzoną drogą aż do przejścia przez rzekę Muriosa, gdzie przechodzi w wąską 
ścieżkę, a rzekę trzeba przejść w bród. Dalej znów szeroką drogą, (czerwona tablica wskazuję drogę do Fresnedal) aż 
do Puente Miera. Mała wioska z barem, który gdy Hiszpanie tam dotarli był nieczynny. Nie ma tu możliwości noclegu. 
Hiszpanie na nocleg pojechali taksówką do miasteczka Infiesto. 

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.357643,-5.509993&spn=0.00752,0.013797&t=h&z=16
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.291514,-5.42533&spn=0.000941,0.001725&t=h&z=19
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.291514,-5.42533&spn=0.000941,0.001725&t=h&z=19
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Mapa topograficzna odcinka Nava – Albergue Cavadal http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 
 

 
Mapa topograficzna odcinka Albergue Cavadal – Puente Miera http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Etap 3 Puente Miera - Espinareo 11,8km/4h 

Przebieg etapu: Puente Miera (0) – El Valluecu źródło wody (0,6km/390m n.p.m.) - Fresnedal (1,0km/405m n.p.m.)  
– El Portalón - Reguero Vaqueros - Pando Molino (3,6km/675m n.p.m.) – Parea el Aguila – El Moro (4,8km/705m 
n.p.m.)– El Sellón (5,8km/800m n.p.m.)– Collá de Llamosa (Ermita de San Lorenzo- tylko ruiny)(  6,1km/805m 
n.p.m.)- Desvio a Omedal (6,9km/705m n.p.m.)– La Gallera ( 8,3km /57 m n.p.m.)– Rozapanera (9,1km/465m 
n.p.m.)– Soto (11,5km/255m n.p.m.) – Espinareo (11,8km/250m n.p.m.- 4h) [Razem: 63 Km – 19 h]) 

Z Puente dochodzimy do szosy, 100m szosą i w lewo na wąską ścieżkę prowadzącą pod górę. Po ok.1km 

dochodzimy do zabudowań wsi Fresnedal. Tu przy zadaszonym źródle wody mamy tablicę informacyjną o szlaku. Ze 

wsi wychodzimy asfaltową drogą by wkrótce zejść w lewo na wąską ścieżkę prowadzącą pod górę i czerwona 

metalowa tablica pokazuje kierunek „Espinaredo 8,5km”. Wkrótce szlak Gr-109 odchodzi w prawo, a my musimy 

przejść potok. Ścieżka zwęża się, chwilami znikając w bujnej zieleni lub zagradza drogę zwalony pień drzewa, 

prowadząc pod górę przez las kasztanowców Az w końcu zanika zupełnie  i trzeba szukać znaków na kamieniach lub 

drzewach idąc przez łąki. Wreszcie pojawia się między wysokimi paprociami. Trzeba pamiętać, że w tym rejonie 

poranne mgły są prawie codziennie co jeszcze bardziej komplikuje szukanie oznakowania. Po jakimś czasie znów 

krzyżują się oba szlaki (105 i 109). Szlak prowadzi przez pastwiska, do których dostępu bronią różnego rodzaju 

bramki, które trzeba sobie otworzyć i zamknąć za sobą. Od wioski El Moro szlak znów prowadzi szeroką ścieżką cały 

czas pod górę aż do Alto de Sellón skąd znów roztacza się piękna panorama, a szlak łączy się ze szlakiem GR-102 

"Real Camín de Tarna". Jeszcze trochę pod górę aż do ruin kaplicy San Lorenzo, tu znów tablica informacyjna o 

szlaku. Podczas schodzenia w dół ścieżka ponownie może zniknąć w zieleni, w wysokiej trawie albo zamienić się 

błotnistą breję. Czeka nas pokonanie kolejnych bramek do pastwisk. Mijamy zabudowania wsi La Gallera i znów 

ścieżka znika w wysokich paprociach by do zabudowań wsi Rozpanera wejść szeroką drogą, która prowadzi aż do 

zabudowań Espinareo. To większa wieś z kościołem i restauracją „Meson Vizcares” i być może możliwość noclegu w 

Casa Cecillia Tel. 608475503. 

 
Mapa topograficzna odcinka Puente Miera – Ermita San Lorenzo http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 

http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.291514,-5.42533&spn=0.000941,0.001725&t=h&z=19
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.300115,-5.363496&spn=0.003764,0.006899&t=h&z=17
http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Mapa topograficzna odcinka Ermita San Lorenzo – Espinaredo http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

  

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Etap 4 Espinareo - La Vega  19,2km/9h 

Przebieg etapu: Espinareo (0km) – Porciles (2,1km/485m n.p.m.) – Sopiedra – Collau Espina (5,0km/850m n.p.m.)  – 
Collau Pendedor ( 6,2km/735m n.p.m.) – Collau Llaranes (8,0km/825m n.p.m.) – Tebrandi y collau de la Perra 
( 10,7km/765m n.p.m.) – Cerro Tebrandi (11,3km/815m n.p.m.) – El Cerralín – Casa Quemadas (13,6km/690m 
n.p.m.)  – Susierra (15,0km/510m n.p.m.)  – Río Color ( 17,6km/240m n.p.m.) – La Matosa (18,2km/310m n.p.m.) – 
Río Tendi –La Vega (19,2km/205m n.p.m.) [Razem: 82 Km – 28 h]). 

Z Espinareo szlak prowadzi do Porciles szeroką utwardzoną drogą. Na szlaku pojawiają się żółte strzałki. Od 
Porciles szlak zaczyna prowadzić pod górę. Brak drzew powoduje, że mamy wspaniałe widoki na okolicę. Wchodzimy 
na szczyt Collau Espina. Potem trochę w dół I znów kłopot ze znalezieniem ścieżki, często błoto. Potem znów pod 
górę na szczyt Collau Llaranes szukając ścieżki. Podobnie jest przy schodzeniu w dół, w dodatku szukanie 
oznakowania. To chyba najtrudniejszy odcinek szlaku i Hiszpanie bez GPS-u nie daliby rady. Dopiero przy 
zabudowaniach El Cerralín pojawia się droga, która zamienia się w ścieżkę, a ta ginie w zieleni, a to się z niej wyłania. 
Teraz należy szukać strzałek na kamieniach i drzewach jednak szczególnie na drzewach słabo widoczne. Przez rzekę 
Color przeprawiamy się po chybotliwym mostku ze spróchniałych desek, dalej kamienistą ścieżką i wreszcie szeroką 
utwardzoną drogą, którą dochodzimy do zabudowań wioski La Matosa. Niestety dalej znów poszukiwanie szlaku. W 
końcu przez rzekę Tendi przechodzimy po mostku szeroką drogą, która doprowadza nas do szosy AS-339 w La Vega, 
wioska z kilkoma zabudowaniami. 

 
Mapa topograficzna odcinka Espinaredo – Collau Llaranes http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Mapa topograficzna odcinka Collau Llaranes – La Vega http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 

 

  

http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Etap 5 La Vega - Cangas de Onis 21km/6h 

Przebieg etapu: La Vega (0) – Villarcazo (1,0km/330m n.p.m.)  – Vallinas (2,4km/500 m n.p.m.)  – Collau La Llama 
(2,7km/530m n.p.m.)  – Collau Fresnidiellu (3,2km/575m n.p.m.) - Sierra de la Frecha (Picos Pindalón y la Frecha)( 
4,7km/702m n.p.m.) - Sierra de Bodes (Pico El Porru) (5,7km/668m n.p.m.) – Cuesta de Bodes (7,8km/345m n.p.m.) - 
Riega de Bobes (8,3km /260 m n.p.m.)  – La Peyural (8,5km/260m n.p.m.) – La Varalla y la Calavera - Llames de 
Parres – Viabaño (11,4km/75m n.p.m.) – Camino de la Reina y Río Piloña (12,1km/75m n.p.m.)  - Ermita de San 
Lorenzo - Romillo (13,5km/95m n.p.m.) – Romillin kościół  San José (15,0km/145m n.p.m.) – Los Tacones – Vega de 
los Caseros (18,0km/75m n.p.m.) – La Barriosa – Seronda de Abajo – Prestín – Puente “Romano” – Cangas de Onis 
(21,0km/65m n.p.m.)  [103Km – 35 h]). 

Po prawej stronie szosy AS-339 patrząc w kierunku północnym jest biały budynek mieszkalny, a przy nim 
gospodarczy, na którego narożniku jest oznakowanie szlaku, który prowadzi pod górę trawiastą ścieżką lekko w 
prawo od szosy w kierunku północnym. Musimy przejść pasmo Sierra de Frecha. Początkowo równolegle do szosy, tą 
samą doliną ale wspinając się na jej zbocze. Podobnie jak na poprzednim etapie szlak prowadzi przez łąki i nie widać 
wyraźnie żadnej ścieżki. Gdy dochodzimy do jakiś zabudowań pojawia się szeroka ścieżka przez las doprowadzając 
nas do zabudowań Villarcazo. Dalej na zmianę to znikająca w gąszczu lub trawie ścieżka, to pojawiająca się droga. 
Przez moment wychodzimy na odsłonięte od drzew miejsce skąd widać doskonale miejsca przez które prowadził 
szlak w końcówce poprzedniego etapu. Przed  Vallinas znów pojawia się szeroka droga, która prowadzi do wsi. Stąd 
znów roztaczają się cudowne widoki. Dalej utwardzoną drogą, przecinamy lokalną szosę Pl-13 we wsi Collau La 
Llama. Stąd pod górę na szczyt Collau Fresnidiellu, punkt widokowy na południu Picos de Europa, a na północy Sierra 
del Sueve. Idziemy w kierunku pólnocno-wschodnim wspinając się na szczyt Picos Pindalón. Czeka nas jeszcze dalsze 
wspinanie na szczyt Frecha, najwyższy punkt tego etapu. Znów okazja na piękne widoki. Przed nami kolejne pasmo, 
Sierra de Bodes. Ponownie szukanie ścieżki i jej oznakowania. Kolejny punkt to szczyt Pico El Porru, z metalowym 
krzyżem z podwójnymi ramionami. Cały czas brak wyraźnej ścieżki, a chwilami trzeba się przedzierać przez krzaki lub 
wysokie paprocie. Wyraźnie schodzimy w dół i hen daleko w dolinie widać już cel etapu miasteczko Cangas. W 
okolicach La Peyural pojawia się szeroka utwardzona droga. Dalej już asfaltową drogą do Llames de Parres gdzie jest 
albergue i bar. Dalej znów asfaltową szosą do Viabaño z kościołem Santa Maria. Teraz do Cangas wspólna część 
szlaku z Gijon i Oviedo, a także pojawia się oznakowanie szlaku GR-109. Za Viabaño szlak kieruje się w stronę rzeki 
Piloña i prowadzi szutrową ścieżką. W Romillo kaplica San Lorenzo, a także baro-sklep. Z Romillo do Romillin z kaplicą 
San Jose idziemy asfaltową szosą. Dalej znów szutrową ścieżką. Po drugiej stronie rzeki pojawia się Villanowa z 
klasztorem Benedyktynów przerobionym na luksusowy hotel, a przed nami widok na pasmo Picos de Europa. Ścieżka 
prowadzi teraz równolegle do szosy N-634 i mijamy zabudowania Vega de los Caseros. Po prawo widać zabudowania 
San Juan de Parres i wkraczamy na szosę PR-5. Dochodzimy do Cangas przechodząc przez rzekę dawnym mostem 
rzymskim. W miasteczku wiele hoteli, barów i sklepów. Miasteczko żyje z turystyki. 

http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.32011,-5.256729&spn=0.003762,0.006899&t=h&z=17
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.349277,-5.132734&spn=0.007521,0.013797&t=h&z=16
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.349277,-5.132734&spn=0.007521,0.013797&t=h&z=16
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Mapa topograficzna odcinka La Vega – Romillo http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 
Mapa topograficzna odcinka Romillo – Cangas de Onis http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 
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Etap 6 Cangas de Onis - Covadonga 15,9km/6h 

Przebieg etapu: Cangas de Onís (0) – El Pedroso – San Antonio – El Cementerio (0,7km/125m n.p.m.)  - Llano el Cura 
(1,6km/235m n.p.m.) – Depósito Agua  3,0km /450 m n.p.m.)  - La Valleya (3,3km/500m n.p.m.) - Collá del Becerro – 
Següenco ( 5,9km/565m n.p.m.) – La Vara (7,0km/645m n.p.m.) – Payares - Xerix ( 9,2km/660m n.p.m.) – Mosquín 
(9,4km/670m n.p.m.) – Pozabal (9,8km/680m n.p.m.) – Niajuentes (10,2km/720m n.p.m.)  - Salupeña (10,4km/725m 
n.p.m.)  – Cueñe el Carru (11,1km/710m n.p.m.)  – Vega el Agua (11,7km/710m n.p.m.)  – Soperi de Arriba 
(12,0km/645m n.p.m.) – Monte Estellero (13,0km/572m n.p.m.) – Maja de Peñalba (14,0km/455m n.p.m.) –
 Santuario de Nuestra Señora de Covadonga (15,90 K/260 m. [Razem: 119 km – 41 h). 

Opuszczamy Cangas ulicą Calle Emilio Laria kierując się w stronę kaplicy San Antonio i cmentarza cały czas 
pod górę. Od cmentarza w dół, wkrótce schodząc na ścieżkę przez las eukaliptusów aż do miejsca odpoczynku Llano 
el Cura. Dalej pod górę w kierunku Següenco szeroką ścieżką przez las. Przed wsią ścieżka zmienia się w trawiastą i 
prowadzi przez las liściasty. We wsi jest bar ale nie przy szlaku. Jet tu również kaplica San Francisco, a także źródło 
wody z obrazem Matki Boskiej z Covadonga. Wieś opuszczamy szeroką utwardzoną drogą prowadzącą cały czas pod 
górę aż do Salupeña najwyższego punktu etapu. Niestety przy podejściu ginie znów ścieżka, by pojawić się znów na 
szczycie i znów zniknąć. Czeka nas znów przedzieranie się przez paprocie i krzaki i poszukiwanie oznakowania (zwykle 
żółtych strzałek namalowanych na kamieniach). Wyraźna ścieżka pojawia się dopiero w Maja de Peñalba skąd po raz 
pierwszy zobaczymy bazylikę w Covadonga. Ostatnie metry prowadzą już utwardzoną drogą. 

 
Mapa topograficzna odcinka Cangas de Onis – Següenco http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 

 

http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.349277,-5.132734&spn=0.007521,0.013797&t=h&z=16
http://maps.google.es/maps?hl=es&ll=43.308301,-5.053919&spn=0.007526,0.013797&t=h&z=16
http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm
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Mapa topograficzna odcinka Següenco – Covadonga http://www.jfcamina.es/gr-105/index.htm 
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