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CAMINO de FISTERRA i MUXÍA
Nieomal od odkrycia grobu apostoła Santiago (IX w.), zdeterminowani pielgrzymi decydowali się przedłużyć
swoja podróż do Costa da Morte (Wybrzeża Śmierci), ponieważ był to dla nich najbardziej wysunięty na zachód
koniec Europy, końcowy odcinek pielgrzymki wskazywanej na niebie przez Drogę Mleczną.
Począwszy od XII w., Kodeks Calixtino wiąże tę ziemię z tradycją jacobea i uważa sie, że uczniowie Santiago
wędrowali do Dugium, współczesna Fisterra, szukając legata rzymskiego by uzyskać zezwolenie na pochowanie
Apostoła w Compostela i tam zostali uwięzieni. Udało się im zbiec, a gdy pogoń była tuż, tuż przejechali most, który
zapadł się pod ścigającym ich oddziałem rzymskim.
Tradycja galicyjskiego jacobea finisterrae opiera się na dwóch kultach ludowych Galicji; Chrystus Święty w Fisterra, o
którym uczony (pisarz) Molina (w. XVI) mówi , że do niego "przybywa większość pielgrzymów, którzy przybywają do
Apostoła"; i do Nosa Virgen de Barca w Muxía, które według tradycji jest tym pięknym miejscem, do którego przybyła
Matka Boska w kamiennej łodzi by wesprzeć Santiago w czasie jego pobytu na Półwyspie Iberyjskim i głoszenie wiary
chrześcijańskiej (Przy sanktuarium możemy zobaczyć 2 kamienie, które stanowią według legend pozostałości tej łodzi
– żagiel i kawałek łodzi)
Ta droga jacobea, bierze swój początek przed Katedrą w Santiago a jej meta jest na cyplu Fisterra (tuż przy
byłej latarni morskiej) oraz Sanktuarium da Virgen da Barco w Muxía. Trasa z Santiago do Przylądka Fisterra liczy
93km. Muxía oddalona jest od Fisterra o 31km. Nie ma znaczenia czy najpierw skierujemy swoje kroki do Fisterra czy
do Muxía. Camino rozgałęzia się w Hospital. Cały szlak jest oznakowany tradycyjnymi żółtymi strzałkami oraz co jakiś
czas kamieniami z żółta muszlą na niebieskim tle, napisem „ Fisterra” lub „Muxía”, oraz odległością do tych
miejscowości. Różnica wynosi około 2km. Jako dokument potwierdzający odbycie camino w Santiago otrzymujemy
„Compostelę”, a w Fisterra kolorową „Fisterrana” w Muxía „Muxíana”.
Trasa do Fisterra i Muxia to jakby deser dla tych wszystkich, którym po pokonaniu setek kilometrów różnymi drogami
do Santiago odczuwają żal, że to już koniec. Te 3 lub 4 dni to doskonałe wyciszenie, ukojenie, możliwość spotkania
niektórych współtowarzyszy wędrówki. Warto więc tam pójść, zwłaszcza, że nie trzeba już pędzić do Negreiry żeby
złapać miejsce w schronisku, podobnie jest w Fisterra. Powstałe w ostatnich 2 latach schroniska wzbogaciły bazę
noclegową i nie trzeba się denerwować, że zabraknie miejsc. Nowo powstałe albergue, w większości prywatne
pozwalają na tani nocleg nawet tym, którzy dojadą do Fisterry autobusem, a od 2012r. również do Muxia. Peter Alex
z Forum zmobilizował mnie do kolejnej aktualizacji przewodnika.
Przygotowując przewodnik byłem zaskoczony rozbieżnością w różnych źródłach, co do odległości do Fisterra,
między poszczególnymi miejscowościami, a także co do nazw miejscowości przez, które prowadzi szlak. Proszę
przyjąć je jako przybliżone. Często nie znamy też nazwy miejscowości, w której aktualnie jesteśmy. Tablice z nazwami
są przy drogach, a my wchodzimy gdzieś od tyłu, z boku, opłotkami itp. Szukając informacji przejrzałem wiele portali
internetowych, a także uwzględniłem moje własne doświadczenia.

Mapa Camino Santiago -Fisterra – Muxía z http://www.xacobeo.fr/ZE3.03.Fis.htm
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Żółtym kolorem narysowana jest trasa camino. Różowe kropki to miejsca, w których są schroniska dla pielgrzymów.
Legenda do symboli używanych w tekście:
Albergue pielgrzymów – schronisko dla pielgrzymów za okazaniem credencialu;
Pomieszczenie na rowery w schronisku;
Kemping, pole namiotowe;

@

Biuro, punkt informacji turystycznej – Turismo,
Dostęp do Internetu;
Bankomat;
Bar, w którym można zjeść ciepły posiłek (obiad, kolację) W niedzielę nie ma Menu del dia!
Bar z napojami i kanapkami;
Hotel, hostal, pension – miejsce do spania. Cena zwykle powyżej 15 euro/łóżko;
Sklep z podstawowymi artykułami, ale też supermarket (supermercado)
Apteka;
Punkt pomocy sanitarnej, też przychodnia lekarska;
Przystanek autobusowy (parada);
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23,0km

Podczas wędrówki do Negreiro przy deszczowej pogodzie ścieżki pod i z góry zmieniają się w rwące potoki i jest na
nich bardzo ślisko i mimo tak niesprzyjającej pogody spotkałem na trasie wielu pielgrzymów. Albergue w Negreira
było przepełnione. Tak było do 2010r., kiedy to powstało wiele nowych albergues i problemem się rozwiązał.
Szlak Fisterra -Muxía rozpoczynamy na placu Obradoiro. Opuszczamy go bramą, którą tworzą Hostal de los Reyes
Católicos (Hotel Królów Katolickich), i Palacio de Raxoi. Wchodzimy w ulicę Rúa das Hortas biegnącą w dół,
przekraczamy ruchliwą Rúa do Pombal i kierujemy się w Rúa do Cruceiro do Gaio dalej Rúa da Poza de Bar, Rúa San
Lorenzo Trasouto, dawny klasztor franciszkanów i kościół pod wezwaniem San Lorenzo Trasouto z okresu
średniowiecza otoczony starym gajem dębowym, sławiony w pieśniach przez Rosalía Castro w Follas Novas (dostępny
dla zwiedzających we wtorki i czwartki). Tu napotkamy pierwszą żółtą strzałę. Droga nadal schodzi do głębokiej
doliny którą płynie rzeka Sarela, którą przechodzimy po małym, prymitywnym moście. Na pierwszym domu za
mostem jest napis “Parroquia de San Fructuoso, Lugar de Puente Sarela”. Skręcamy w lewo. Labiryntem ścieżek,
gruntowych i betonowych, pniemy się w górę (przy domu z napisem “Casa Lauriña” skręcamy w lewo i mamy widok
na Santiago, jeśli nie pada) przechodząc przez małe miejscowości Barcia, Piñeiro, Roxos i wioski Vila, Portela, Ventosa
i Lombao regionu bogatego w architekturę ludową, aż osiągniemy szczyt Monte do Vento (ścieżka pod górę przez las
eukaliptusowy, kamienista zmienia się w potok podczas deszczu), kawałek chodnikiem wzdłuż szosy (bar po lewej
stronie), skąd rozpoczyna się schodzenie do Aguapesada. W Augapesada, zarząd miejski Ames, utrzymuje most
średniowieczny. Po przejściu miejscowości, trzeba rozpocząć znów strome podejście by przekroczyć wzniesienie Mar
de Ovellas skąd mamy w całym blasku widok na dolinę Maía, by zejść następnie do Trasmonte, z barokowym
kościołem i krzyżem jacobeo, a następnie do niesamowicie pięknego miasteczka jakim jest Puente Maceira,
przedzielonego rzeką Tambre z mostem z końca XIV w. i zrekonstruowanym w XVIII w. Jest to jeden z najbardziej
znaczących obiektów z całego Camino. Po tym moście pielgrzymi przechodzą na drugą stronę. Kontynuujemy w lewo
wzdłuż rzeki kierując się do okręgu A Barcala, przechodząc obok el Pazo de Chancela znane także jako Casa do
Capitán, otoczone starym gajem dębowym, przecinamy główną szosę do Negreira, po której idziemy w prawo w
kierunku do centrum, po 45 minutach jesteśmy w Negreira. Tu wita nas symboliczna figura pielgrzyma. Ulica biegnie
w prawo i po prawej stronie mamy bar Mezqita po lewej supermarket, skręcamy w pierwszą w lewo w dół ulicę
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Carreira de San Mauro. Po lewej mamy Pazo de Coton po prawej kaplicę Carmen y Santa María. Przechodzimy przez
bramę w średniowiecznym murze, mijamy po prawej pomnik Emigranta i wkrótce skręcamy w lewo przez mostek,
wąska asfaltowa lokalna droga prowadzi pod górę i przechodzi obok albergue. Jest ono oddalone ponad kilometr od
centrum, w którym znajdują się sklepy i bary. W okolicy albergue nie ma sklepów ani baru.

Roxos
Do Negreira 5km I Do Fisterra 72,0 km

Carballal
Do Quintas 2,6km I Do Fisterra 85,0 km

Quintas
Do Ventosa 3,2km I Do Fisterra 82,4 km

Ventosa
Do Aguapesada 1,5km I Do Fisterra 79,2 km

Za tą miejscowością, ok. 0,5km od trasy camino w Castello jest otwarte prywatne albergue Casa Riamonte oferujące
6 miejsc ze śniadaniem w cenie 15€.

Augapesada
Do Carballo 2,5km I Do Fisterra 77,7km

Carballo
Do Trasmonte 1,1km I Do Fisterra 75,2 km

Trasmonte
Do Ponte de Maceira 2km I Do Fisterra 74,1 km

Ponte Maceira
Do Barca 2km I Do Fisterra 71,9 km

Warto zobaczyć: W Ponte Maceira el Tambre przechodzi się przez most Borrié de la Mara. Przez ten most prowadzi
jedna z dawnych dróg Camino, którą z Composteli szli do Fisterra i Muxía. Dziś jest czarującym zakolem, z dobrze
zachowanym starym mostem pochodzenia rzymskiego, kościół romański, odnowione stare młyny i tama na rzece,
stanowią że jest to miejsce jedyne w swoim rodzaju naturalne i artystycznie piękne.

Barca
Do Negreira 1,9km I Do Fisterra 69,9 km

Niedaleko w miejscowości Logrosa powstało w 2010r nowe albergue. Na lewo ok. 700m od Pazo de Chancela.
Albergue turystyczne Logrosa. Prywatne, całoroczne, 20 miejsc, 8 łóżka piętrowe po 17€!, dwójka za 37€, jedynka za
25€! W cenie śniadanie. Obiad, kolacja za 10 €. Przyjmują od 12.00.

Negreira

@

Do Zas 2km Do Fisterra 68,0 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; położone 1km za miastem po trasie camino, szybko się wypełnia! Cena
5€; 20 miejsc + kilka miejsc w namiotach obok, wielu pielgrzymów spało na materacach i karimatach przed albergue!;
otwarte od 1330 ale zwykle hospitalera się nie spieszy, dobrze wyposażona kuchnia, woda letnia, jest pralka i
suszarka, dobre. Polecam!
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Albergue turystyczne San Jose na Rua de Castalao, 20, prywatne, Tel. 881 976 934. Otwarte od marca 2010r. Czynne
do końca listopada. 50 miejsc na łóżkach piętrowych za 12€, w 3 salach. Otwierane o 11.30, a zamykane 0 22.30.
Pralka i suszarka po 3€, lodówka, kuchnia.
Albergue Lua przy Avenida de Santaigo, 22. Prywatne, tel. 629 926 802. 40 miejsc na jednej sali po 9€. zynne od
marca do końca października. Otwierane o 13.30, można rezerwować.
Albergue El Carmen na Calle del Carmen, 2; prywatne, czynne od 8.06.2012r., Tel. +34981881652, +34636129691;
34 miejsca w 2 salach, cena 10€, całoroczne, otwarte od 11.00. Możliwość rezerwacji.
Warto zobaczyć: Stolica okręgu, miasteczko pochodzenia średniowiecznego , w którym najbardziej wyróżniają się
jako zabytki charakterystyczne Pazo do Cotón, mury średniowieczne odnowione w X VIII w., i przyległa kaplica San
Mauro. Znajduje się tu albergue pielgrzymów. Blisko albergue widoczny po prawej stronie na wzgórzu kościół San
Xulián, a obok cmentarz.
Menu w barze Mezqita (Rúa do Carmen 2) 8€ i tu też można zanocować - łóżko za 12€. Pralka i suszarka po 3 i 2 €.
Kuchni brak.
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Po małym moście na rzece Barcala wychodzimy z Negreira. Za murami szlak skręca w lewo i prowadzi pod górę, gdzie
po prawej znajduje się Kościół San Xulian Negreira wraz z cmentarzem oraz w pobliżu albergue pielgrzymów po lewej
stronie drogi. Opuszczamy albergue drogą w lewo i po 100m skręcamy w prawo w stronę cmentarza, który mijamy
po prawej stronie potem szlak prowadzi między kilkoma zabudowaniami gospodarskimi i wychodzi na ścieżkę, która
prowadzi pod górę przez las. Doprowadza nas do szosy AC-5303, którą idziemy do Zas (kamienny krzyż pielgrzymi).
Stąd skręcamy w prawo by przejść przez małe wioski Camiño de Real, Rapote, Piaxe i Peña (po drodze świątynie San
Vicenzo de Ar i San Martiño de Broño), z której wychodzimy w lewo znów na szosę AC-5303 i pierwszy budynek po
prawej to bar (napoje, kanapki), a obok mała piekarnia, w której możemy kupić pyszny świeży chleb (nie ma sklepu
ale w samej piekarni)! Kontynuujemy szosą, którą dochodzimy do Portocamiño (krótki odcinek ścieżki ziemnej) i
Vilaserío (przy drodze po prawej bar) wchodząc do okręgu Xallas, mijając po drodze urozmaicone przykłady
architektury ludowej, szczególnie charakterystyczne spichlerze „hórreo”, między innymi w Maroñas, bardzo długa
miejscowość i kościół romański Santa Mariña 1km za Maroñas. Tu wkrótce przekroczymy główna drogę AC-400
kierując się przez wioski Bon Xesús, Gueimo, Lago i Abeleioras, do których prowadzi nas szlak osiągając wcześniej
Monte Aro, najwyższy punkt tego dnia, z widokami (przy ładnej pogodzie) robiącymi wrażeniami. Przez pewien czas z
prawej strony mamy duży zbiornik wodny Fervenza. W Abeleioras możemy zobaczyć tablicę z reklamą hotelu i
restauracji w Mazaricos A Picota trochę w bok od trasy camino. Następna miejscowość Corzón, w której po lewej
mijamy krzyż pielgrzymi, kościółek i malutki cmentarz. Wkrótce skręcamy w lewo i dochodzimy do szosy AC-3404. Tu
skręcamy w prawo i dalej już szosą zbliżamy się do rzeki Xallas i przed Ponte Olveira przekraczamy rzekę, po moście
zbudowanym w XVI w. i odnowionym później. Wchodzimy na tereny gminy Dumbría. Szlak prowadzi dalej szosą AC3404 by przed Olveiroa skręcić w lewo do tej miejscowości, wioski z kościołem zadedykowanym Apostołowi i z
pięknym albergue, do którego skręcamy w prawo podczas gdy szlak prowadzi dalej prosto. Etap w większości po
asfalcie, na ścieżkach kałuże i błoto.

@

Negreira
Do Zas 2km Do Fisterra 68,0 km

Zas
Do Rapote 4km I Do Fisterra 66km
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Rapote
Do Portocamino 2km I Do Fisterra 62km

Portocamino
Do Vilaserío 4km I Do Fisterra 60km

Vilaserío
Do Cornado 2km I Do Fisterra 56km

Nocleg: Albergue pielgrzymów O Rueiro. Prywatne, Tel. +34981 89 35 61, 30 miejsc w 3 pokojach, cena 12€ ,
otwarte od 11.00. Pralka i suszarka po 3€. Możliwość rezerwacji.

Cornado
Do Maroñas 5km I Do Fisterra 54km

Maroñas
Do Bon Xeús 4km I Do Fisterra 49km

Santa Marińa
Nocleg: Albergue Casa Pepe, prywatne, całoroczne, 16 miejsc po 12€, i dwójka po 20€. Otwarte przez cały
dzień. Pralka i suszarka odpłatnie po 3€.

Bon Xesús
Do Lago 3km I Do Fisterra 45km

Lago
Do Albeleiroas 1km i Do Fisterra 42km

Albeleiroas
Do Ponteolveira 4km I Do Fisterra 41km

Ponte Olveira
Do Olveiroa 2km I Do Fisterra 37km

Albergue O Refuxio da Ponte; prywatne, Tel. +34 981741706, +34655620180, 10 miejsc w cenie 10€, całoroczne,
otwarte przez cały dzień.

Olveiroa
Do Logoso 4km I Do Fisterra 35km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; Pomieszczenia w 3 budynkach wiejskich; cena 5€; 34 miejsca; otwarte
od 1330 - 2300, dobre, kuchnia wyposażona, lodówka, brak sklepów- przyjeżdża na kółkach z owocami!
Są 2 bary jeden naprzeciw albergue, drugi przy trasie camino.
Albergue Hórreo. Prywatne otwarte w kwietniu 2011r, czynne od marca do listopada. 30 miejsc w 2 pokojach (8 i 22)
po 12€. Kuchnia z mikrofalówką i lodówką, pralka i suszarka po 3€.
Warto zobaczyć: Kościół Santiago, obok spichlerze i cmentarz.
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Stawiamy czoła ostatniemu etapowi lub przedostatniemu, wszystko zależy czy decydujemy się zakończyć swoją
przygodę w Fisterra, czy przedłużyć wędrówkę wzdłuż wybrzeża „Costa da Morte” do Muxia sycąc po drodze oczy
wspaniałymi widokami. Zapewniam, że odległość z Olveiroa do Finisterre pozostawi niezapomniane wrażenie dla
pielgrzyma.
Wychodzimy ze schroniska wracamy do drogi, którą wczoraj przyszliśmy i skręcamy w prawo i po 500m tuż przed
mostkiem na ścieżkę w lewo. Idziemy wzdłuż strumienia dochodząc do zbiornika wody Encore de Ponte de Olveira
zasilany przez rzekę Xallas. Stąd w prawo zaczyna się wspinaczka pod górę szeroką ścieżką. Dochodzimy do małej
wioski Logoso i kontynuujemy wspinanie się do Hospital, Tereny trochę niegościnne i
jałowe, w dodatku psuje nam wrażenie widok dymiących kominów fabryki minerałów,
które znajdują się na wysokości Hospital (dym z kominów widoczny jest nawet na mapie
satelitarnej Google!). Dochodzimy do wioski Hospital gdzie kiedyś był szpital dla
pielgrzymów, którego dziś już nie ma. Wchodzimy na szosę w lewo i wkrótce po lewej
stronie jest bar otwarty wcześnie nawet w niedzielę. Wkrótce za barem opuszczamy
szosę skręcając na ścieżkę w prawo i po kilkuset metrach dochodzimy znów do szosy. Tu
na rondzie drogi rozchodzą się, jedna, AC-3404 prowadzi do Muxia 27km, a druga AC2302 do Fisterra 29km i musimy podjąć decyzję, którą drogą kontynuować swoje
camino. Wybieramy Fisterra (stary szlak camino, którym pielgrzymi zmierzali do
Fisterra) to skręcamy w lewo i wkrótce będziemy przechodzić obok sanktuarium Nosa
Señora das Neves ( XVIII w.) i 3 km dalej kaplicy San Pedro Mártir (Świętego Pedro
Męczennika), przy obu święte źródła. Do sanktuarium co roku 8 września pielgrzymują
okoliczni mieszkańcy! Od sanktuarium szlak pnie się w górę do kaplicy San Pedro. Już na
szczycie Alto de Cruceiro de Armada, nazywany także górą radości, bo stąd pielgrzymi
mogą zobaczyć z dala mityczny przylądek końca świata (warunek dobra pogoda), do którego zmierzamy. Ta część,
etapu to schodzenie do miejscowości Camiños Chans i Cée, jest bardzo przyjemna, gdyż morze jest w zasięgu ręki, a
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my wędrujemy poszukiwaniu “Końca Świata”. Kawałek dalej, znajduje się Corcubión. Miejscowości Cée, Corcubión,
Sardiñeiro i charakterystyczna Finisterre, oczarowują nas swoim położeniem i wspaniałymi widokami, swoją
architekturą i swoją osobliwą urodą. Za Corcubión dochodzimy do albergue, a szlak pnie się kilka razy na wzgórza z
panoramicznymi pięknymi widokami na zatokę ale oddalając się trochę od brzegu, ponieważ przecinamy przylądek
Cée i przechodzimy blisko miejscowości O Vilar i San Roche i wchodzimy do Sardiñeiro. W końcu schodzimy z szosy w
dół do formacji wydm piaskowych i szlak prowadzi szlakiem Corredoira de Don Camilo (od nazwiska pisarza noblisty)
wzdłuż plaży Langosteira. Na wysokości San Roche wspinamy się w górę na pasaż widokowy, który prowadzi do Calle
de Coruña i dalej w dół Calle Santa Catalina do portu. Przybywamy do Fisterra, typowej miejscowości morskiej,
związanej z tradycją jacobea. Idąc w kierunku latarni morskiej spotykamy po drodze po prawej stronie kościół Santa
María das Areas, pochodzenia średniowiecznego. Uważa się, że arkady, były częścią dawnego średniowiecznego
szpitala pielgrzymów. Stąd tylko krok do barokowej kaplicy Santo Cristo Fisterra (osobliwa figura z XIV w.). W
Fisterra, tuż przy porcie, jest albergue, gdzie otrzymuje się „Fisterrana”, piękny dokument, który potwierdza odbycie
pielgrzymki na koniec świata.
Tylko 3,5km dzieli nas od samego końca przylądka Fisterra, z budynkiem byłej latarni morskiej przystosowanej na
potrzeby turystyczne. Tu też znajdziemy ostatni słupek z muszlą jacobea i napisem 0,00km! Oto jesteśmy u kresu
drogi! Stoimy na skale “Piedras Santas”. Pod nami 143m niżej morze. Spełniły się nasze marzenia i znów jak wtedy
gdy wkraczamy na Plac Obradoiro serce bije nam mocno i jakiś żal, że to już koniec!
Jeśli zdarzy się, że przyjdziemy w pogodny dzień, radzę rozkoszować się zachodem
słońca w wzburzonych wodach Atlantyku. Jest to rzeczywiście spektakl
nieprawdopodobny i robiący wrażenie. Nie zaskakuje nas, to że już Rzymianie
podziwiali to niesamowite widowisko. Najlepsze miejsce to: taras widokowy latarni
skierowany w stronę zachodnią na samym cyplu, a drugie to plaża da Morte po
zachodniej części półwyspu, na którą schodzi się przez piaszczyste wydmy po specjalnie
skonstruowanych drewnianych pomostach. Tu możemy wykąpać się w wodach oceanu,
dokonać rytualnego spalenia garderoby pielgrzymiej, a także spędzić piękną noc pod
rozgwieżdżonym niebem, przy kojącym szumie fal oceanu. Pozostaną nam
niezapomniane wrażenia po takiej nocy. Zawsze znajdzie się grupka koczujących, przynajmniej latem. Minusem jest
opadająca wczesnym rankiem mgła.

Olveiroa
Do Logoso 4km I Do Fisterra 35km

Logoso
Do Hospital 1km I Do Fisterra 31 km

Hospital
Do sanktuarium Nosa Señora das Neves 5,5km I Do Fisterra 30 km

Sanktuarium Nosa Señora das Neves
Do Klasztor San Pedro Martir 3,5km I Do Fisterra 24,5 km

Klasztor San Pedro Martir
Do Camiños Chans 4,5km I Do Fisterra 21 km

Camiños Chans
Do Ceé 0,5km I Do Fisterra 16,5 km

Cée
Do Concurbión 2,7km I Do Fisterra 16 km
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Nocleg: Albergue pielgrzymów O Camińo das Estrelas; prywatne, Tel. 981 747 575, otwarte w 2010r, całoroczne, 30
miejsc w 2 pokojach, cena 10€. Otwarte od 13.00 do 23.00, można rezerwować. Bonus zniżkowy na śniadanie i
kolację w restauracji Insuna.
Albergue A Casa da Fonte. Prywatne, otwarte w 2011r, całoroczne. 42 miejsca w 2 pokojach (28 i 14) w cenie 10€.
Otwarte od 11.00 do 0.00.
Albergue O Bordón. Prywatne, otwarte w 2011r, całoroczne. 24 miejsca w jednej Sali w cenie 12 €. Otwarte od
12.00. Kuchnia z lodówką i salon z telewizorem, pralka i suszarka po 3€.
Albergue Moreira, calle Rosalia de Castro, 75; tel. +34 620 891 547 , prywatne, czynne od marca do października,
otwarte od 10.00, 14 miejsc w cenie 12-12,5 €, 4 dwójki w cenie 25 € i 30 €. Kompletna kuchnia. Możliwość
rezerwacji.
Warto zobaczyć: Symbolem Cée są Pazo do Cotón i gmach Fundación Fernando Blanco (XIX w.) wyróżnia się również
kościół Xunqueira. W miasteczku mamy do dyspozycji wiele sklepów, barów i innych usług.

Concurbión
Do Sardiñeiro 4,5km I Do Fisterra 11,5 km

Nocleg: Albergue pielgrzymów „San Roche” municypalne; Całoroczne; cena – donativo, 20 miejsc w 2 salach;
otwarte 1630-2230; po trasie camino 1km za miejscowością. Jest kuchnia i zwyczaj wspólnego przygotowania posiłku z
hospitalerami. Bardzo miła atmosfera. Więcej: www.amigosdelcamino.com. Tel. 679 460 942
Warto zobaczyć: Miasteczko turystyczno-willowe Corcubión, deklarujące się jako Kompleks Historyczno-Artystyczny.
Kościół San Marcos w stylu gotycko-morskim, przechowuje włoski obraz na polichromowanym drewnie San Marcos
de la Cadeira (z końca XV w.).

Sardiñeiro
Do Fisterra 6,8km

Fisterra

@

Do Cypla Fisterra (latarni – faro) 3,5km I Do Muxia 31km

Nocleg: Albergue pielgrzymów calle Real, 2, municypalne; Położone blisko portu przy przystanku autobusów;
Całoroczne otwarte od 13-tej; 36 miejsc; cena -5€, kuchnia wyposażona, bardzo dobre,
szybko się zapełnia. Tu można uzyskać dokument – certyfikat odbycia camino do Fisterra
tzw. „Fisterrana” na podstawie pieczątek w credencialu (może być ten sam lub specjalny
credencial, który można otrzymać w Santiago w Biurze Informacji Pielgrzymów naprzeciw
Biura Pielgrzymów). Albergue pełni również funkcję informacji turystycznej. Do przylądka
Fisterra 3,5km kierujemy się na ”Faro”.
Albergue de Paz, calle Victor Cardalda, 11 obok zamku (castillo de San Carlos de Fisterra),
prywatne, tel. 981740332/ 615423354. Czynne od 2008r, całoroczne, 30 miejsc w 6-ciu
pokojach po 10€. Otwarte od 11.00.
Albergue do Sol calle Atalaya,7, prywatne, Tel. 981740655 / 617568648. 29 miejsc(18
łóżka piętrowe) cena 10€. Otwarte od 7.30 do 23.00. Jest kuchnia z lodówką, jadalnia, 2
salony odpoczynku, ogród, pralka i suszarka 4 i 6€.
Albergue Finistallae, calle Manuel Lago Pais,7, prywatne, czynne o 2010r, całoroczne, 20 miejsc na 2 piętrach po
10€, otwarte od 7.30 do 22.30. Kuchnia z lodówką, jadalnia.
Albergue O Encontro, prywatne, całoroczne, 5 miejsc w jednym pokoju, cena 12€ poza sezonem i 15€ w sezonie.
Kuchnia z lodówką.
Albergue Cabo da Vila, Av. De A Coruna,13; prywatne, Tel. +34 607 735 474, +34 981 74 04 54; czynne od
17.05.2012r., całoroczne, czynne 7.00-22.00, 28 miejsc w cenie 12 €, jest kuchnia z lodówką, pralka i suszarka płatne
po 4€. Możliwość rezerwacji.
Warto zobaczyć: Mały port rybacki, wokół restauracje i bary. Kościół Santa María das Areas z XII w.(Figura Santiago w
nawie). Blisko kaplica z legendarną figurą Chrystusa (Santo Cristo Fisterra) przyciągająca co roku pielgrzymki
(romería) z całej Galicji) – otwarte 10-13, 15-19. W kościele są Drzwi Święte otwierane tylko w latach jubileuszowych.
Na zewnątrz gotycki krzyż; kaplica do Bo Suceso (XVIII w.), romańska kaplica San Guillermo (VIIIw.), Castello de San
Carlos (XVIII w.). Polecam spacer na zachodnie wybrzeże na Playa da Morta. Od albergue w górę do ronda i
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wchodzimy między domki w ulicę Camiño da Insua, którą dochodzimy do drewnianych pomostów prowadzących do
samej plaży. Wrażenia niezapomniane!
Powrót do Santiago autobusem z przystanku przy albergue municypalnym, 3-4 kursy dziennie, bilet u kierowcy.
Obsługuje firma Monbus/Castromil.
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FISTERRA - MUXIA 31km

Tę drogę można pokonać w kierunku odwrotnym idąc z Hospital najpierw do MuxÍa i odwiedzić sanktuarium Nosa
Señora da Barca, a potem pójść do Fisterra. Na tym odcinku spotykamy znajomych pielgrzymów idących w kierunku
przeciwnym naszych współtowarzyszy z albergue Olvieroa. Prowadzą nas również żółte strzałki oraz kamienne słupki
z napisem “Fisterra – Muxía” lub „Muxía – Fisterra”, zwykle rozmieszczone na przemian.
Wychodzimy z Fisterra ulicą Calle de La Coruña, a więc drogą, którą przyszliśmy. Skręcamy w lewo pod górę kierując
się do San Martiño de Duio, antycznego miasta Dugium, które według tradycji średniowiecznej było, w tym miejscu
gdzie przebywał legat Rzymu, do którego skierowali się uczniowie Apostoła, by prosić go zezwolenie na pochowanie
w ziemi compostelana szczątków Santiago. Idziemy między wioskami, polami uprawnymi, czasem błyśnie gdzieś w
oddali po lewej stronie ocean i przybywamy do cypla Rostro i pokonując tereny piaszczyste Rostro przybywamy do
ujścia rzeki Lires (różnorodność ptactwa). Teraz idziemy w górę rzeki drogą asfaltową przez las. Dochodzimy do
mostu i skręcamy w lewo na most i jesteśmy w Lires. W tym rejonie znajdują sie osobliwe wzory architektury
wiejskiej i religijnej pochodzenia romańskiego: Santa Locaia de Frixe i Santa María de Morquintán. Tu znajdziemy
również bar, w którym musimy poprosić o sello, bo bez tego nie dostaniemy dokumentu potwierdzającego przybycie
do MuxÍa, a jednocześnie można wypić cafe con leche i coś przekąsić! W Lires na murze znajdziemy 2 muszle, jedna
wskazuje drogę do MuxÍa, a druga do Fisterra. Po wyjściu z miejscowości szlak
przecina strumień (Rio Castro), który pokonujemy po śliskich kamieniach.
Radzę zdjąć buty po poziom wody jest złudny, nabierzemy pełne buty wody!
Uwaga! Można ominąć przejście przez strumień. Obok baru AS Eiras
wchodzimy na drogę AC2301 w kierunku A Pereira, w tej miejscowości
skręcamy w lewo w kierunku Pontanova, za którą przechodzimy po moście Rio
Castro i dochodzimy do Frixe gdzie wchodzimy na szlak camino. To obejście to
dodatkowe 3km!
Wejście na wzniesienia Aférroas (289 m) jest ostatnim wysiłkiem , który warto ponieść ze względu na panoramę
wybrzeża. Zejście prowadzi nas do miasteczku Muxía przez piaski Lourido usytuowane w pięknej strefie nadmorskiej.
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Idziemy wzdłuż brzegu wzgórzem Corpiño po Camiño da Pel, gdzie kiedyś znajdowało się źródło, w którym pielgrzymi
tradycyjnie obmywali się -jako symbol oczyszczenia i sensu końca drogi - przed wejściem do sanktuarium Nosa Señora
da Barca.

@

Fisterra
Do San Martiño de Duio 2km I Do Muxia 31km

San Martiño de Duio
Do Escaselas 0,8km I Do Muxia 29km

Escaselas
Do Hermedeseuxo de Abaixo 2km I Do Muxia 28,2km

Hermedeseuxo de Abaixo
Do San Salvador 0,6km I Do Muxia 26,2km

San Salvador
Do Rial 3km I Do Muxia 25,6km

Rial
Do Buxán 3,5km I Do Muxia 22,6km

Buxán
Do Castrexe 1,5km I Do Muxia 19,1km

Castrexe
Do Padrís 1km I Do Muxia 18,1km

Padrís
Do Canosa 2,5km I Do Muxia 15,6km

Canosa
Do Lires 1,5km I Do Muxia 14,1km

Lires
Do Baosilberio 0,5km I Do Muxia 13,6km

Warto zobaczyć: Kościół San Estevo, spichlerze.

Baosilbeiro
Do Frixe 1,5km I Do Muxia 12,1km

Frixe
Do Guisamonde 2km I Do Muxia 10,1km

Warto zobaczyć: Kościół romański Santa Leocadia przy głównej drodze, również bar i sklep.

Guisamonde
Do Morquintián 1,5km I Do Muxia 8,6km

Morquintián
Do Xurarantes 4,1km I Do Muxia 7,1km
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Xurarantes
Do Muxía 3km

Muxía
Do Santuario de Nosa Señora da Barca 1,5km

Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; cena -3€, otwarte od 13-tej,
kuchnia wyposażona. Bardzo dobre albergue, nowe, czysto, dużo miejsc, mieści
się w środku miasta. Dokument „potwierdzający dojście do Muxia, „Muxiana”, na
podstawie credencialu, można uzyskać w biurze informacji turystycznej (w
niedzielę nieczynne, dane adresowe zostawiamy u hospitalero i dokument
dostajemy pocztą! Dostałem!).
Albergue Bela Muxia, Rúa Encarnación, 30 (obok informacji turystycznej); Tel.
+34 687 798 222 , prywatne, otwarte 22.06.2012r. Będzie czynne do końca tego
roku, przyjmuje pielgrzymów przez cały dzień, 36 miejsc w cenie 12 €, są też 2 pokoje z łazienkami po 40 €. Jest
kuchnia.
Warto zobaczyć: Romański kościół Santa María w pobliżu portu rybackiego. Kilka starych domów w centrum.
Santuario de Nosa Señora da Barca.
Do sanktuarium możemy dojść idąc wzdłuż wybrzeża od portu w lewo lub ulicami Avenida Doctor Toba i kontynuując
Rúa Atalaia. Kościół z XII w. Jego nazwa wywodzi się z legendy, że do tego miejsca przybiła kamienną łodzią Matka
Boska by wesprzeć Apostoła Jakuba w Jego dziele chrystianizacji na Półwyspie Iberyjskim. Barokowy wystrój ołtarza z
gotycką figurą Matki Boskiej oraz okręt unoszony przez Anioły. Do tego miejsca przybywają liczne pielgrzymki z całej
Galicji w pierwszą niedzielę po 8 września. Przy drodze naprzeciw kościoła źródło, w którym pielgrzymi tradycyjnie
obmywają się przed wejściem do sanktuarium. Wśród kamieni o które rozbijają się fale oceanu można zobaczyć
kamień przypominający żagiel i drugi burtę łodzi, pozostałości z łodzi Matki Boskiej. Na wzgórzu przed sanktuarium
symboliczny pomnik – pęknięty granitowy kamień symbol katastrofy tankowca Prestige w 2002r
Autobus Muxia-Santiago około 8-mej rano 5,80 € 2 godziny jazdy. Przystanek w centrum przy porcie. Autobusy
jeżdżą również do A Coruña.
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OLVEIROA – MUXIA 32KM

Z Olveiroa przybywamy do ronda w Hospital i na rondzie skręcamy w prawo by kontynuować szosą AC-3404, która
prowadzi w kierunku Muxía. Kierujemy się do Dumbría, siedziby władz gminnych. Około 1km szosą po górę i
schodzimy w lewo na ścieżkę by przekroczyć małą rzeczkę po granitowych kamieniach i wrócić do szosy, a po jej
przekroczeniu iść dalej ścieżką (ładne widoki). Po 500m skręcamy w lewo i w prawo na szosę i po 300m znów w lewo
na leśną ścieżkę prowadzącą w dół znów w prawo i docieramy do małej wioski Carizas z dużym spichlerzem po prawej
stronie, skręcamy w prawo na lokalną drogę i po 500m dochodzimy do AC-3404, którą dochodzimy do Dumbría.
Skręcamy w lewo przechodząc obok kościoła i spichlerzy po dwóch skrzyżowaniach znów w lewo przy ośrodku
zdrowia by dojść do głównej szosy AC-552 (Cée – A Coruña), a po przekroczeniu mostu na strumyku iść ścieżką przez
las eukaliptusowy i dojść po 400-500m do lokalnej drogi, na którą skręcamy w prawo. Kierując się znakami
dochodzimy wkrótce do wioski Trasufre. Mijamy po prawej kościół z krzyżem pielgrzymim. Przy przystanku
autobusowym skręcamy w prawo i szosą dochodzimy do mostu przez rzekę Castro. 60m później z tyłu domu skręcamy
w prawo i znaki doprowadzą do kolejnej wsi Senande. Tu na małym placyku możemy odpocząć na ławce. Kierujemy
się za drogowskazem na “Agrodosio/Vilastose/Casanova”. Tę pierwszą mijamy po lewej stronie i skręcając w prawo
dochodzimy do małej wioski A Grixa (kamień 16,134). Naprzeciw krzyż pielgrzymi i po lewej kościół San Cibrán de
Vilastose i pojedyńcza wieża po prawej. Na końcu wioski spichlerz na 9 parach podpór. Po 250m drogą skręcamy w
prawo na ścieżkę wchodzącą za 150m w las i bacznie śledząc znaki na skrzyżowaniach dojść do Quintáns. Tu mamy 2
bary i sklep. Od tej miejscowości osią camino będzie szosa AC-440 prowadząca do Muxía. Przecinamy szosę i uliczką
w dół obok zabudowań gospodarskich docieramy do lokalnej drogi i skręcamy w lewo idąc między polami do bardzo
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długiego spichlerza wspartego na 22 parach podpór. Tu skręcamy w prawo na drugim skrzyżowaniu i dochodzimy do
San Martiño de Ozón gdzie robimy obowiązkowy postoju by zwiedzić jeden największych spichlerzy Galicji i kościół z
absydą romańską. Tu mamy też piękny widok na zatokę Camariñas. Wchodzimy do centrum Os Muiños,
przechodzimy most i osiągamy szosę (bar mamy po lewej). Skręcamy w prawo w dół i po 350m w lewo brukowaną
drogą do przecięcia szosy i dalej też brukowaną drogą dochodzimy do Moraime. Tu lokalną drogą przez las kierujemy
się do odległej o 1km kaplicy San Roqe (obecnie w renowacji). Stąd zobaczymy po raz pierwszy Muxía. Kierujemy się
w dół przez las eukaliptusowy i osiągamy drogę prowadzącą do zatoki Praia de Espiñeirido z plażą. Skręcamy w lewo
przechodząc obok małej restauracji w pobliżu kamienia z liczbą 2,278. 250m później pomiędzy dwoma budynkami
osiągamy szosę po której wchodzimy do Muxía. Idziemy prosto do ulicy Rúa Infesta, przy której po lewej stronie jest
albergue w piętrowym nowoczesnym budynku. Do Fisterra idziemy jak w etapie 4 tylko w kierunku przeciwnym.

Olveiroa
Do Logoso 4km I Do Muxía 32km

Logoso
Do Hospital 1km I Do Muxía 28 km

Hospital
Do Dumbría 5km I Do Muxia 27km

@

Dumbria
Do Trasufre 3km I Do Muxia 22km

Nocleg: Albergue de Peregrinos de Dumbria. Przy stadionie piłkarskim, zostało otwarte we wrześniu 2010r,
całoroczne, 26 miejsc, w tym dwa dla inwalidów, w trzech pokojach, cena 5€, otwierane o 13.00, o 17 pobranie
opłaty i wstawianie pieczątek w credencialu.
Warto zobaczyć: Barokowy kościół Santa Eulalia i dwa krzyże pielgrzymie.

Trasufre
Do Senade 2,5km I Do Muxia 19km

Warto zobaczyć: Wiele spichlerzy i kościół Nosa Señora de Arantzu.

Senande
Do Quintáns 4km I Do Muxia 16,5km

Quintáns
Do San Martiño de Ozón 1,5km I Do Muxia 12,5km

San Martiño de Ozón
Do Os Muiños 7km I Do Muxia 11km

Warto zobaczyć: Kościół z romańską absydą, dawny klasztor benedyktynów.

Os Muiños
Do Moraime 1km I Do Muxia 4km

Moraime
Do Capilla San Roque 1km I Do Muxia 3km

Warto zobaczyć: Kościół San Julián z XII w. dawny klasztor, z
malarstwem gotyckimi.

Capilla San Roque
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Do Muxia 3km

Warto zobaczyć: Figura San Roche pielgrzyma z psem.

Muxía
Nocleg: Albergue pielgrzymów municypalne; cena -3€, otwarte od 13-tej, kuchnia wyposażona. Bardzo dobre
albergue, nowe, czysto, dużo miejsc, mieści się w środku miasta. Dokument potwierdzający dojście do Muxia, na
podstawie credencialu, można uzyskać w biurze informacji turystycznej (w niedzielę nieczynne, dane adresowe
zostawiamy u hospitalero i dokument dostajemy pocztą ! Dostałem!).
Warto zobaczyć: Podczas zejścia do Muxía zapierają nam dech wspaniałe widoki na miejscowość, jej okolicę,
promenadę, kościół Santa María w stylu gotyku -morskiego. Tu też znajduje się Albergue dla pielgrzymów.
Wydłużamy camino ścieżką dla pieszych do sanktuarium Nosa Señora da Barca (XVII w.) (W drugim tygodniu
września odbywają się tu tradycyjne pielgrzymki) i świętych kamieni (Pedra Abalar symbolizuje łódź, Pedra dos Cadrís
symbolizuje żagiel, Pedra Leme), według legendy jacobea są to pozostałości łodzi, w której przybiła do brzegu
Najświętsza Panienka (Matka Boska).
Tradycja mówi, że Najświętsza Panienka María przybyła w kamiennej łodzi w miejscu, w którym jest dziś sanktuarium
de la Barca, by dostarczyć otuchy Apostołowi w jego głoszeniu wiary na północnym zachodzie Półwyspu Iberyjskiego.
Stąd wywodzi się sens jacobea i włączenie tego miejsca do dróg jacobeas w epoce średniowiecza.

Pedra Dabalar- żagiel z łodzi Matki Boskiej

Pedra dos Cadrís- łódź Matki Boskiej

Po lewej na pierwszym planie A Ferida - pomnik
poświęcony katastrofie tankowca Prestige w 2002r.
W głębi sanktuarium Nosa Señora da Barca

Schronisko w Muxía
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Camino de Fisterra i MuxÍa :: M. Ratajczak
Załącznik: Szkice etapów z innego źródła, które dość poglądowo ilustrują przebieg trasy:
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