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Camino Primitivo
Camino Primitivo prowadzi śladami pielgrzymki Alfonso II Wstydliwego pierwszego pielgrzyma do grobu Św. Jakuba.
Pozwala odkryć wiele przepięknych zakątków Hiszpanii, nie jest tak zatłoczona jak Camino Frances ale nie ma też
takiej infrastruktury. Władze Asturii wydały wiele środków aby wzbogacić infrastrukturę i oznakowanie szlaku. W
okresie zimy i wiosny jedyną przeszkodą dla pielgrzymów może być błoto zalegające na szlaku, który w większości
omija asfalt szos i prowadzi ścieżkami szutrowymi, polnymi, czasem wyasfaltowanymi przez tereny wiecznie zielone z
przepięknymi widokami. Jest to szlak średnio górski niekiedy z dość dużą różnicą poziomów dlatego trzeba planować
poszczególne etapy bardzo rozsądnie aby nie przeliczyć się z siłami. Wypada więc posiadać w miarę dobrą kondycję.
Odległości między miejscowościami, w których spotkamy bar i/lub sklep są znaczne, średnio co ok. 7,4km. Dwa duże
miasta na trasie to Oviedo i Lugo oraz kilka kilku tysięcznych miasteczek gminnych. Oznakowanie jest dobre
wykonane przez lokalne stowarzyszenia, dość często ustawione są granitowe słupki z muszlą wskazujące drogę,
można też spotkać niebieskie płytki z żółtą muszlą umieszczone na domach i tradycyjnie żółte strzałki, jednak zdarza
się, że strzałki malowane na drzewach znikają po wycięciu drzew. Należy pamiętać, że na terenie Asturii muszla
odwrotną stroną wskazuję drogę niż w Galicji.
Pogoda/ Kiedy iść: Pogoda jest trudna do przewidzenia, nawet latem może być zimno i wilgotno, a w terenie
górzystym może się szybko zmieniać. Możesz mieć szczęście pogodę słoneczną przez wiele dni ale też przez wiele dni
może padać. Rano prawie zawsze wystąpi mgła. Najlepiej jest w lipcu i sierpniu ale wtedy jest tłoczno, w 2011r.
nawet w połowie września albergues były wypełnione pielgrzymami.
Credencial można uzyskać w Oviedo w albergue, a także w zakrystii katedry de San Salvador, czynna od 10 do 12:45 i
od 16 do 19:45, również w Centrum Informacji Turystycznej (Centro de Información Turística del Principado de
Asturias) na ulicy Cimadevilla, 4, obok Ayuntamiento, czynne od 10.00-18.00 z wyjątkiem niedziel; od lipca do połowy
września czynne do 19-tej i w niedziele.
Camino Primitivo ma dobrą sieć schronisk – albergues, która pozwala na wygodne rozplanowanie trasy, bez potrzeby
korzystania z hoteli. Na 261km trasy do Melide jest około 24 schronisk, 19 publicznych i 5 prywatnych. Ostatnio
wymieniono schroniska o złej sławie w Salas i Grande de Salime, zastępując nowymi obiektami. Otwarcie schronisk w
San Roman da Retorta i w A Seixas pozwoliło na przesunięcie punktu połączenia z Camino Frances z Palas de Rei do
Melide (w wielu przewodnikach hiszpańskich mapki prowadzą do Palas).
Podział trasy na etapy, który zaproponowałem pochodzi z przewodników hiszpańskich, dzięki którym ten przewodnik
powstał. Podstawą były przewodniki dostępne na stronie www.gronze.com, skąd również pochodzą mapki i profile,
oraz www.caminodesantiago.consumer.es. Informacje czerpałem również z forum na www.caminodesantiago.pl, a
także z wielu innych stron internetowych. Część informacji o trasie uzyskałem dzięki narzędziu Street View Google,
które pozwala oglądać ulice i drogi, widać oznakowanie nawet małe strzałki, a także idących pielgrzymów! Polecam!
Odległości między miejscowościami podane w przewodniku pochodzą ze strony www.gronze.com i jak zauważyłem
różnią się nieco od podawanych w innych przewodnikach. Wg informacji na forum wiele osób preferuje następujący
podział trasy na etapy: 1) Oviedo – Escamplero -10,6km; 2) Escamplero – Cornellana -24,8km; 3) Cornellana –
Bodenaya 17,6km; 4) Bodenaya – Campiello/Borres – 25,2/28,2km; 5) Campiello/Borres –Berucedo -30/26,6km (etap
szlakiem dawnych szpitali); 6) Berucedo – Grandas de Salime -19,8km; 7) Grandas de Salime – Padron -29,2km; 8)
Padron - O Cádavo Baleira-24,0km; 9) O Cádavo Baleira - Lugo -31km; 10) Lugo - San Román da Retorta -19,6km; 11)
San Román da Retorta – Melide -30,2km.
W przewodniku starałem się ująć wszystkie warianty trasy, o których uzyskałem jakiekolwiek informacje, niektóre są
tylko symboliczne, do każdego wariantu załączyłem mapki pochodzące z różnych źródeł, stąd ich różny wygląd. Na
mapkach oprócz odległości między miejscowościami, dystansu etapu, podany jest średni czas potrzebny na
pokonanie etapu i stopień trudności. Symbolicznie ująłem fragment Camino Francuskiego (mapki, profile i
schroniska) od Palas de Rei aby było Wam łatwiej planować trasę aż do Santiago. Aktualizacja (11.2012) uzupełniona
uwagami Jacka z Forum i moimi po przejściu szlaku na przełomie września i października 2012r. Aktualizacja
(08.2013) zawiera informacje o nowych schroniskach i zawiera aktualne ich ceny na podstawie przewodnika ze
strony www.caminodesantiago.consumer.es .
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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
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Etap 1

Oviedo

–

San Juan de Villapañada

08.2013r.
Maciej R.

27km

Szlak zaczyna się od katedry San Salvador i wyznaczają go mosiężne muszle na płytach chodnikowych. Prowadzi
ulicami: San Juan, La Luna, Covadonga, Melquiádes Álvarez, Independencia, Plaza de la Liberación, Teniente Coronel
Tejeiros y Argañosa. Potem kładką nad torami kolejowymi i dalej ulicami: Alfonso I El Católico, c/del Urogallo, c/del
Gozón, tu skręca w prawo w ulicę Cudillero Az do ronda na Av. de la Florida. Prowadzi obok San Lazaro de
Paniceres, obok Llampaxuga z jego oryginalną średniowieczną kaplicą Loriana i Bolugina. Przejście z obszaru
miejskiego do wiejskiego jest dość gwałtowne, od San Lazaro szlak biegnie przez zielone łąki z pasącymi się na nich
krowami. Pierwszym historycznym miejscem jest most Puente de Gallegos z XIII w. na rzece Nora. Prowadzi przez
gminę Las Requeras szosą AS-232, a potem przez las kasztanowców i dębów wspina się (dość męczący jest ten
kawałek) do Escamplero, gdzie znajduje się pierwsze na szlaku albergue dla pielgrzymów. Po 9 km szlak prowadzi w
dół ścieżką aż do Valsera skąd w górę asfaltową drogą aż do Premono. Tu po lewo jest kaplica Santa Ana ze śladami
dawnego szpitala dla pielgrzymów. Od miejscowości Paladin i Puerma szlak wkracza na teren gminy Grado. Po
moście Penaflor przekracza najdłuższą rzekę Asturii Nalon (uwaga na duży ruch na moście) i osiąga szosę krajową N634 i prowadzi tą szosą aż do miejscowości Penaflor i dalej do Grado.

Oviedo
@
do San Lázaro de Paniceres
4km
Albergue de El Salvador de Oviedo, Calle Adolfo Posada, nº 3, miejskie, tel. 985 228525,
info@caminosantiagoastur.com, www.caminosantiagoastur.com; całoroczne, 30 miejsc, cena 5 euro, ot. 17.00-21.00.
Można nabyć credencial za 3 euro, brak kuchni, jest lodówka i kuchnia mikrofalowa. Szybko się wypełnia, szczególnie
latem i wczesną jesienią. Alternatywą jest dojście do Escamplero.
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, 34 miejsc z tego 14 na łóżkach piętrowych za
10 euro, pozostałe pokoje dwuosobowe za 15 euro i jedynki za 20 euro, kuchenka mikrofalowa, lodówka, ogród.
Warto zobaczyć (na podstawie Wikipedii):
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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
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;
 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.
San Lázaro de Paniceres
do Loriana
3,4km
Loriana
do Bolguina
0,8km
Bolguina

do Escamplero 2,4km

Escamplero
do Premono
14,2km
Albergue pielgrzymów, miejskie, Tel. 985 79 90 05, hospitalero Fernando, gdy zamknięte klucz w restauracji El
Tendejón de Fernando (zamknięta w środy), lub jest informacja gdzie odebrać klucz! Całoroczne, cena 4 euro, 12
miejsc, lodówka, kuchenka mikrofalowa, menu del Dia w El Tendejón de Fernando za 8 euro.
Obok baru jest sklep, w którym jest klucz od albergue gdy bar jest zamknięty.
Premono
Puerma

do Puerma
do Penaflor

2,6km
3,2km

Penaflor

do Grado

3,0km

Grado
do San Juan de Villapanada
3,4km
Nie ma albergue pielgrzymów. Dopiero w San Juan de Villapañada oddalonym od Grado o 3,5km na trasie camino.
Brak tam sklepów i barów!
Założone przez Alfonsa X Mądrego w XIII w. obdarzając je fosą, murami i rynkiem. Przepływa przez nie rzeka Cubia,
dopływ Nalon. Tradycje handlowe, które przetrwały po dzień dzisiejszy, bo w każdą środę i niedzielę odbywa się tu
targ, symbol miasta. Ciekawostka, mieszkańcy są nazywani „bąkami” i co roku specjalne stowarzyszenie przyznaje
nagrodę „Złotego Bąka”. Kaplica Los Dolores zbudowana jako panteon dla markiza de Valdecaranza w stylu
barokowym z szaro-różowego wapienia. Obecnie w gestii władz miejskich. W Grado można spotkać elementy
architektury typowej dla Indian ponieważ wielu obywateli wyemigrowało stąd do Ameryki i wróciło stamtąd z
bogactwem. Wyróżnia się dom Casa Velázquez lub el Capitolio w stylu eklektycznym otoczony ogrodem kwiatowym.
San Juan de Villapañada
do Santa Eulalia de Dorriga
4,2km
Albergue San Juan de Villapañada, na końcu puebla obok kościoła 800m od szlaku; miejskie, Tel. +34 670596854
(Domingo), +34 985750068 (do Ayuntamiento w Grado!); www.ayto-grado.es; hospitalero Domingo Ugarte; 22
miejsca, cena 5 euro, jest kuchnia dobrze wyposażona, lodówka (bywa pełna). Brak sklepów i barów!
Cabruñana
Albergue de Cabruñana położone 1,6km od szlaku w pięknym piętrowym budynku, miejskie, 18miejsc, cena 5 euro.
Klucz od albergue w restauracji Ana. Tel. do hospitalero +34 985 75 00 37. Jest otwarte od marca 2011r., całoroczne,
zamykane o 22-ej. Jest kuchnia, lodówka. W pobliżu są 2 restauracje.
Można tu dojść szosą N-634 z San Juan. Prawdopodobnie można stamtąd dojść do szlaku omijając Santa Eulalia.
Patrz mapka etapu 2
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-

Salas 18,2km

Z Grado do San Juan de Villapañada 2,5km pod górę. Tu znajduje się Santuario de la Virgen del Fresno, do którego
odbywa się co roku pielgrzymka w dniu 28 września. Stąd już w panoramie doliny widać następną miejscowość San
Marcelo mające 30 mieszkańców. Można spotkać tu typowe spichlerze na kukurydzę – hórreiros. Obecnie już
nieużywane. Ze wsi szlak wychodzi szosą i wkrótce skręca w lewo na wiejską drogę, równolegle do strumienia. Mija
La Reaz i dochodzi do Doriga, gdzie znajduje się bar, w którym można zjeść kanapki i obiad (właściciel baru ma zamiar
otworzyć albergue). Ścieżka wychodzi na szosę w La Ponte (uwaga: zejście do La Ponte może być śliskie szczególnie
podczas i po deszczu), 1km później jest już Cornellana (uwaga: mogą być obejścia w związku z budową drogi
szybkiego ruchu Jakby co, to przy kamieniołomie biegnie droga, którą lokalni skracają sobie przejazd i omijają
utrudnienia. Podążając za samochodami (rano jest ich sporo) można dotrzeć do drogi regionalnej. Na skrzyżowaniu
skręcić w lewo i po ok. 1,5 km jest Cornellana -Jacek), w której przechodzi przez most na rzece Narcea. Dalej pod
górę do Santa Eufemia skąd jest doskonały widok na Cornellana. Dalej szlak wchodzi w las, w którym można spotkać
sarny, aż do LLamas. Od tej wsi teren jest już płaski, po prawo zostawia Quintana. Trochę dalej Stowarzyszenie z Sale
przygotowało miejsce odpoczynku przy źródle Fuente Caliente. Dalej w lewo ścieżką pod górę, a potem w dół do
koryta rzeki Nanoya, przez most wchodzi do Casazorrina. Stąd do Mallecin, tu przechodzi przez szosę i blisko do
Salas. Uwaga Jacka: Przed Salas szlak rozcina budowa autostrady. Sensowniejsze może być wybranie drogi jezdnią
krajową między Cornellaną a Salas.

San Juan de Villapañada

do Santa Eulalia de Dorriga

Santa Eulalia de Dorriga
Kościół romański Santa Eulalia i pałac z XIV w.

do Cornellana
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Cornellana
do Quintana
6,2km
Albergue w klasztorze San Salvador, miejskie, Tel. +34 985835239 (do baru), klucz w barze, całoroczne, 24 miejsca
w 4 salach, cena 5 euro, jest kuchnia dobrze wyposażona. Hospitalera zjawia się o 19-tej.
Klasztor pochodzi z XI w., od XVII w. własność benedyktynów, w 1835 konfiskata majątków kościelnych zakończyła
działalność klasztoru. Kościół pod wezwaniem San Juan Bautista jest kościołem parafialnym, nawa główna o
sklepieniu kolebkowym ozdobiona freskami.
Quintana
do Casazorrina 1,8km
Casazorrina
do Salas
2,8km
Salas
do Porciles
5,2km
Albergue La Campa, Plaza de la Campa 7, prywatne, tel. 679390756, prywatne, całoroczne, 16 miejsc na łóżkach
piętrowych – donativo, 24 miejsca w pokojach 1,2 i 4 osobowych płatne, czynne przez 24h, śniadanie za 5 euro,
można zjeść również obiad,
Albergue pielgrzymów, Plaza La Veiga, 8, prywatne, Tel. 985 832 279 (Bar Restaurante Casa Pacita), Bar Abel
625442119, www.ayto-salas.es, klucz w barze, nowe, całoroczne, 16 miejsc w 2 salach, cena 5 euro, jest lodówka i
kuchenka mikrofalowa
Salas stolica rolniczej gminy, wiele osób wyemigrowało w poszukiwaniu pracy. Duże obszary leśne i ważna rzeka
Narcea, w której odbywają tarło łososie atlantyckie, co przyciąga wielu wędkarzy. Cornellana jest stolicą łososia w
Asturii.
Warto zobaczyć:
Kolegiata Santa Maria Maggiore z XVI w. początkowo rodzinny panteon, a później przekształcona w kościół
parafialny. W środku mauzoleum biskupa Valdés, retablo główne z XVII w.
Pałac Salas Valdes, budynek murowany z kamienia z XVI w., obecnie hotel, dom kultury i Turismo. W kaplicy urządza
się wystawy.
Średniowieczna wieża z XIV w. łączy się z pałacem łukiem. Mieści się w niej muzeum sztuki romańskiej.
Na cmentarzu cis Tejo San Martin o wysokości 15m i obwodzie pnia 6m.
Typowe ciastko miejscowe to Carajitos del Profesor – biszkopt z orzechami laskowymi, można spróbować w barach.
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19,8km

Etap zaczyna się pod łukiem łączącym średniowieczną wieżę z pałacem. Na początek ścieżka pod górę przez las
kasztanowców i dębów. Końcówka podejścia szosą N-634 uwaga na ciężarówki. Po około 1km szlak schodzi na
ścieżkę prowadzącą do pierwszych domów Porcilles. Jeszcze w Bodenaya przetniemy tę szosę by ostatecznie ją
pożegnać w okolicy La Espina. Dalej szlak prowadzi drogą równoległą do szosy AS-216 do La Pereda. Tu znajduje się
kaplica Chrystusa Strapionego i źródło Reconco. Dalej również ścieżką do Pedregal, skąd nieco pod górę, a potem w
dół już do Tineo. Jeśli idziemy do albergue to nie ma potrzeby schodzić do centrum, w okolicy kaplicy San Roque jest
obejście prowadzące do albergue Mater Christi w Tineo. Uwaga: podczas dni z deszczem ścieżki szczególnie od La
Pereda zamieniają się w grzęzawisko lub strumienie!

Salas
Porciles

do Porciles
do Bodeyana

5,2km
1,6km

Bodeyana
do La Espina
1,2km
Albergue pielgrzymów, prywatne, Tel. +34 609133151, +34 985837584, hospitalero Alejandro Gonzalez, 21 miejsc w
3 salach, czynne od 1 lutego do 15 grudnia, ot. od 14-tej do 23-ej, donativo za nocleg, kolację i śniadanie! Jest
kuchnia, lodówka. Sklepy i bary w La Espina ok. 1km od albergue! Na forum wszyscy piszą o tym albergue w samych
superlatywach! Wg Jacka ”Wspaniała, prowadzona przez Aleksandro. To właściwie jego dom, który udostępnia
pielgrzymom. Częstuje obiadem, robi pranie a rano śniadanie. Służy pomocą i radą.” Potwierdzam!
La Espina

do La Pereda
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Albergue pielgrzymów: Albergue EL Cruce; C/El Cruce 5, prywatne, tel. 639365210, 985837281, hospitalera Carmen
Francos Fernández, otwarte 3.07.2013r., całoroczne, 12 miejsc na jednej wspólnej sali, donativo, czynne od 14.00 do
22.00, Internet Wi-Fi, brak kuchni.
La Pereda
do El Pedregal 3,2km
El Pedregal
do Tineo
7,4km
Tineo
do Villaluz
3,2km
Albergue Mather Christi de Tineo, c/Cabezas de San Juan, miejskie Tel. +34 985800232 – policja,
www.caminotineo.com, całoroczne, 35 miejsc (5 na materacach), cena 3 euro, ot. od 14-tej, zamykane o 22-ej.
Druga co do wielkości gmina Asturii. Prawa miejskie nadał jej Alfons IX w XIII w. Postanowiono żeby trasa camino
biegła przez Tineo i obok klasztoru Obona aby pielgrzymi nie zgubili drogi.
Gmina druga co do wielkości w Asturii. Alfons IX nadał prawa miejskie Tineo w XIII w.
Kościół parafialny San Pedro od 1880r. W XIII w. należał do klasztoru Franciszkanów. Z tamtego okresu pozostała
furta i część kościoła, nie pozostały nawet ślady po krużganku i kapitularzu. Przebudowany w XVII w. wtedy dodano
mu wieżę i nawy.
Muzeum Sztuki Sakralnej na terenie dawnego klasztoru Franciszkanów.
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Polla de Allande 26,4km

Tineo szlak opuszcza ulicą c/ de la Fuente początkowo na asfaltową ścieżkę (piękny widok na Tineo, po drodze
źródełko San Juan), z której skręca w lewo i przez 5km wznosi się w górę na wzniesienie Piedratecha,
stąd widać góry Leon i Galicji. W dół prowadzi cementowa ścieżka do szosy AS-218, dalej szosą i po
500m skręca w lewo na piękną ścieżkę w dół do Klasztoru Santa Maria Del Real w Obona
prawdopodobnie ufundowany w 780r., dokumenty zaginęły w XVII w., przez księcia Adelgaster (syna z
nieprawego łoża królowej Don Silo) i jego żonę Brundile. Pierwsze zdjęcie pokazuje słupek wskazujący
drogę do Obona. Obona, Oubona, Aubona, Woda-dobra to nazwy etymologiczny nawiązujące do tej
doliny. Tu znajduje się źródło Matoxo, które uzyskał renomę dzięki znakomitemu myślicielowi i
teologowi, zakonnikowi Benito Jerónimo Feijoo Montenegro, który bywał w tym klasztorze i odkrył, że
miejscowa wody jest tak doskonała, że trzeba ją doprowadzić do Oviedo. Nazywano je Źródło
Feijoo. Klasztor stanowił centrum kulturalne i ekonomiczne prowadzone przez mnichów, którzy
doskonalili rolnictwo i hodowlę bydła w regionie, a także prowadzili edukację głównie łaciny, filozofii
i teologii. Kościół z XIII w. trzynawowy zbudowany dla zakonu Cystersów (obecny kształt nadany w
XVII w.). Znana jest rzeźba Chrystusa El Santo Cristo De Obona. Sądzi się, że miejscowi mnisi
wymyślili napój alkoholowy z jabłek – Sidra, znany do dziś na północy Hiszpanii. Klasztor w
średniowieczu pełnił również funkcję szpitala dla pielgrzymów. Znany jest list Alfonsa IX z 1241r.
polecający opiekę nad pielgrzymami klasztorowi i pueblu Tineo. Obecnie opuszczone budynki powoli
popadają w ruinę. Na skrzyżowaniu warto zejść ze ścieżki ok. 800m by pospacerować po terenie
opuszczonego klasztoru. Z klasztoru wracamy na szlak i ścieżka prowadzi przez wspaniały las, w
którym rosną dęby i kasztany, do małej wioski Villaluz. Stąd drogą TI-3 przez Vega del Rey i Berrugoso do Campiello,
gdzie w Casa Herminia jest sklep spożywczy i bar, warto zrobić zakupy bo w Borres nie ma sklepu ani baru, również
Herminia Alvarez posiada 7 miejsc noclegowych, a także prowadzi bar. Dalej szosą przez El Fresno i El Espín do
Borres. Uwaga albergue jest 500m przed pueblo. Można iść cały czas szosą, bo albergue jest przy szosie, jeśli idziesz
dalej również idąc szosą dojdziesz do Borres i za słupkiem km „44” szlak skręca w prawo pod górę. Warto wybrać ten
wariant gdy pada. Unikamy błota, które jest na szlaku.
1km za Borres szlak rozwidla się w lewo do Polla de Allande (patrz kolejne zdjęcie), a w prawo na szlak dawnych
szpitali.
Szlak prowadzi po terenie mocno pofałdowanym, a więc idziesz albo pod górę albo z góry. Prowadzi ścieżką
równoległą do sosnowego lasu. Przed wejściem do Samblismo jest rozgałęzienie szlaku, drogę pokazują muszle na
słupku (zdjęcie dolne).
Wariant 1 oficjalny, prowadzi ścieżką w lewo do Pola. Idąc do Pola mijamy m. La Mortera (przy szosie mały bar) skąd
prowadzi szosą pod górę na wzniesienie Porciles 770m.n.p.m., chwilę później dochodzi do wioski (tu sklep-bar Boto) i
kościoła San Roque. Szlak wiele razy wraca do szosy AS-219 i prowadzi kawałkami po jej asfalcie, skrótów na ścieżki
nie poleca się podczas deszczu, potem do mostku na rzece i szosą na wzniesienie Lavadoira 815m.n.p.m., (ładne
widoki gdy nie ma mgły) znów w dół i w górę przez Ferroy i na koniec w dół do Pola de Allande. Podobno można
spróbować regionalnej kuchni w hostalu La Nueva Allandesa, w przyzwoitej cenie.
Pałac Cienfuegos także znany jak Pałac hrabiów Peñalba, solidna i spektakularna budowla obronna z trzema wieżami
w kształcie litery L. Dominuje ze wzgórza nad Pola. Pochodzi z XV w. ale później był przebudowywany. Obecnie
porzucony popada w ruinę.
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do Villaluz
do Campiello

3,2km
2,8km

Campiello
do Borres
3,0km
Albergue prywatne Casa Herminia; całoroczne, 26 miejsc w jednej sali, cena 13 euro, 23 euro- nocleg, śniadanie i
obiad / kolacja.
Borres
do La Mortera 3,0km
Albergue Santa María de Borres; miejskie, tel. +34 985 80 10 67; klucz w skrzynce pod drzwiami!, całoroczne, 18
miejsc na jednej sali, cena 3 euro. Zaniedbane i brudno. Jest bar w centrum Borres, można zjeść kanapki. Dobrze jest
zaopatrzyć się w jedzenie w Campiello, również na następny dzień na drogę szlakiem dawnych szpitali – Jacek!
La Mortera
Alto de Porciles
Alto de Lavadoira

"Casa Boto"

do Alto de Porciles

3,4km

do Alto de Lavadoira
do Pola de Allande

2,0km
2,8km

Pola de Allande
do Penaseita
2,8km
Albergue de Peregrinos de Pola de Allande; Av. de America, 46; obok kościoła, tel. do hospitalero +34 687018927;
www.allande.org, miejskie, całoroczne, 24 miejsca, cena 3 euro; jest kuchnia. Ze słyszenia bardzo chwalone.
Otwarcie na telefon.
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Campiello/Borres 12,2/15,2km

Ten etap przewidziany jest dla tych, którzy mają zamiar następnego dnia iść szlakiem dawnych szpitali. Jako punkt
startu do przejścia tego odcinka szlaku można wybrać Campiello, gdzie jest prywatne albergue, bar i sklep, lub Borres
gdzie jest tylko albergue.
Tineo szlak opuszcza ulicą c/ de la Fuente początkowo na asfaltową ścieżkę (piękny widok na Tineo, po drodze
źródełko San Juan), z której skręca w lewo i przez 5km wznosi się w górę na wzniesienie Piedratecha, stąd widać góry
Leon i Galicji. W dół prowadzi cementowa ścieżka do szosy AS-218, dalej szosą i po 500m skręca w
lewo na piękną ścieżkę w dół do Klasztoru Santa Maria Dla Real w Obona z XIII w. (obecny kształt
nadany w XVII w.), który w średniowieczu pełnił również funkcję szpitala dla pielgrzymów, obecnie
opuszczony. Na skrzyżowaniu warto zejść ze ścieżki ok. 800m by pospacerować po terenie
opuszczonego klasztoru. Z klasztoru wracamy na szlak i ścieżka prowadzi przez wspaniały las, w
którym rosną dęby i kasztany, do małej wioski Villaluz. Stąd drogą TI-3 przez Vega del Rey i
Berrugoso do Campiello, gdzie w Casa Herminia jest sklep spożywczy i bar, warto zrobić zakupy bo
w Borres nie ma sklepu ani baru, również Herminia Alvarez posiada miejsca noclegowe, a także
prowadzi bar. Dalej szosą przez El Fresno i El Espín do Borres. Uwaga albergue jest 500m przed
Pueblo i prowadzi do niego ścieżka. Można iść cały czas szosą, bo albergue jest przy szosie, jeśli
idziesz dalej również idąc szosą dojdziesz do Borres i za słupkiem km „44” szlak skręca w prawo
pod górę. Warto wybrać ten wariant gdy pada. Unikamy błota, które jest na szlaku.
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do Villaluz
do Campiello

3,2km
2,8km

Campiello
do Borres
3,0km
Albergue prywatne Casa Herminia; całoroczne, 26 miejsc w jednej sali, cena 13 euro, 23 euro - nocleg, śniadanie i
obiad / kolacja.
Borres
do La Mortera 3,0km
Albergue Santa María de Borres; miejskie, tel. +34 985 80 10 67; klucz w skrzynce pod drzwiami!, całoroczne, 18
miejsc na jednej sali, cena 3 euro. Zaniedbane i brudno! Jest bar w centrum Borres, tylko kanapki! Uwaga stały
mieszkaniec albergue kot „Markus” zwykle wita pierwszych pielgrzymów. Dobrze jest zaopatrzyć się w jedzenie w
Campiello, również na następny dzień na drogę szlakiem dawnych szpitali – Jacek!
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Berducede 30,0/26,6km

Wariant 2 prowadzi ścieżką w prawo to tzw. szlak dawnych szpitali dla pielgrzymów (po hiszpańsku La Ruta de los

Hospitales )(bardzo piękny), mocno pod górę – nie należy iść zimą i przy złej pogodzie! Sprawdzaj prognozę pogody
będąc w Campiello! Szlak dawnych szpitali (tą właśnie trasą szli pierwsi pielgrzymi) omija Pola. Odradza się tę trasę
osobom bez doświadczenia
w chodzeniu po górach,
praktycznie
cały
czas
powyżej
1100m.n.p.m.
Latem może być zimno i
wietrznie, często występuje
mgła. Lepiej jest iść z kimś.
Prowadzi przez Natural
Park z Somiedo więc nic
dziwnego,
że
można
spotkać
niedźwiedzia!
Pewne jest, że na ścieżce
spotkamy konia, krowę,
które pasą się swobodnie
na łąkach. Nie należy się ich
obawiać. Jest ok. 2,5km
krótsza
od
oficjalnej.
Zaczyna się ok. 1km za
Borres. Trzeba wspiąć się
na 1200m.n.p.m, po drodze
mijając
ruiny
szpitali
Paradiella, Fonfaraón i
Valparaíso. Trasa przepiękna i dobrze oznakowana, strzałki nawet co 20m, łączy się na przełęczy Puerto del Palo z
wariantem oficjalnym i zaczyna się zejście do Montefurado. Po przejściu pastwiska zamkniętego bramkami brak
przez dłuższy odcinek strzałek. Idź ścieżką w dół gdzie przy szosie znajdziesz strzałkę kierującą do Lago, tu po lewo
pierwszy tego dnia bar. Od Lago znów kolejne tego dnia podejście. Należy się liczyć, że trzeba pokonać tego dnia
26km przy różnicy wysokości 700m. Pamiętaj, żeby zabrać odpowiedni zapas jedzenia i picia na całą trasę, w które
trzeba zaopatrzyć się najpóźniej w Campiello!
Uwaga: Z informacji na forum, od Alicji, wynika, że można pójść szlakiem oficjalnym do La Mortera, skorzystać z baru,
a następnie iść w górę Pueblo by dojść do ścieżki, która doprowadzi nas do szlaku! Można też za punkt startu do
etapu wybrać Campiello to o ponad 3km więcej i można mieć kłopot z miejscem w albergue w Berducedo.
Szedłem we mgle, chwilami widoczność nie przekraczała 50m, więc „zero” widoków. Jednak oznakowanie jest
bardzo dobre i nie ma problemu z przejściem. Mocno wiało w drodze do Puerto del Palo, wszystko zależy od
kierunku wiatru ale trzeba się z tym liczyć.

Borres
Fanfarón
Valparaiso
La Marta
El Puerto del Palo
Montefurado

do Fanfarón
do Valparaiso
do La Marta
do El Puerto del Palo
do Montefurado
do Lago

7,6km
2,0km
3,8km
3,0km
1,6km
3,8km

Lago

do Berducedo

4,0km

Berducedo

do La Mesa

4,4km
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Albergue de peregrinos; mieści się w budynku dawnej szkoły, miejskie, klucze w barze El Cafetín, całoroczne, 12
miejsc, cena 3 euro, otwarte od 14-tej, jest kuchnia dobrze wyposażona. Hospitalera włączyła ogrzewanie więc było
miło i ciepło. Bardzo szybko się zapełniło i wiele osób poszło do albergue prywatnego lub do La Mesa.
Albergue prywatne Camino Antiguo; (300m dalej na drugim końcu miasteczka –Jacek), prywatne, całoroczne, 10
miejsc na łóżkach piętrowych za 10 euro, 20 miejsc w 7 pokojach po 30 euro ze śniadaniem.
Profil etapu – zdjęcie z przewodnika, który jest na ścianie w albergue Bodenaya! Wg mnie odległości są jednak
większe i chyba szpital La Parodiella jest w tym miejscu gdzie jest napisane „Valla Amarilla”

Kolejny etap to Berducedo - Grandas de Salime 19,8km wg opisu etapu 5 i 6.

Strona 14 z 37

Camino de Santiago
Camino Primitivo::

Etap 5

Pola de Allande

08.2013r.
Maciej R.

-

La Mesa

21,6km

Wejście na Puerto del Palo 1145m.n.p.m. przez gęsty las bukowy i dolinę rzeki Nison, wielokrotne pokonanie jej
nurtu po drewnianych mostkach to pokonanie różnicy wysokości prawie 600m na odcinku ok. 8km. To najbardziej
wyczerpujący odcinek Camino Primitivo ale przepiękny i dziki. Po drodze mijamy słupek wskazujący dojście do
albergue Peñaseita. Dalej w górę do małej wioski La Reigada, dalej znów przez las (buki i dęby). Szlak dochodzi do
szosy, a po 100m wchodzi znów na ścieżkę, która prowadzi do samej przełęczy. Stąd już w dół do wsi Montefurado,
której domy mają dachy wykonane są z czarnych płyt łupkowych wyłaniają się na tle gór. Jedyni mieszkańcy to kilka
kur, pies i ich właściciel. Sycąc wzrok wspaniałymi widokami schodzimy do aż do Texu de Lago. Szlak prowadzi między
ogrodzeniami pastwisk dla arturiańskich krów aż do wzgórza, stąd dalej w podobnej scenerii aż do szosy. Tu szlak
skręca w lewo do Lago, obok kościoła i wspaniałego cisu. Szlak dociera do szosy As-14 i opuszcza wieś. Kolejne 3km
przez las iglasty i kolejne pastwiska aż do Berducedo. Tu są dwa albergues –miejskie i prywatne, można uzyskać o
nich informacje w Ayuntamiento w Pola. Do La Mesa jeszcze 4km początkowo pod górę, a potem lekko w dół, ostatni
odcinek szosą. Uwaga La Mesa to mała miejscowość i nie ma tam sklepów ani barów!

Pola de Allande

do Penaseita

2,8km

Peñaseita
do Montefurado
1,6km
Albergue de Peñaseita; miejskie, hospitalera Lucia Rodrigrez pracuje w barze Viñas, całoroczne, 12 miejsc w dwóch
salach, cena 3 euro.
Montefurado
do Lago
3,8km
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do Berducedo

4,0km

Berducedo
do La Mesa
4,4km
Albergue de peregrinos; mieści się w budynku dawnej szkoły, miejskie, klucze w barze El Cafetín, całoroczne, 10
miejsc, cena 5 euro, otwarte od 14-tej, jest kuchnia dobrze wyposażona.
Albergue prywatne Camino Antiguo; (300m dalej na drugim końcu miasteczka w okolicy kościoła –Jacek), prywatne,
całoroczne, 10 miejsc na łóżkach piętrowych za 15 euro, 21 miejsc w 7 pokojach po 30 euro ze śniadaniem.
La Mesa
do Presa del embalse de Salime 9,2km
Albergue de peregrinos, miejskie, hospitalero Toni Montes Tel. +34 639451660, klucz zwykle w drzwiach,
całoroczne, 14 łóżek i 6 materacy, cena 5 euro, jest kuchnia i lodówka.
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Grandas de Salime

15,2km

Szlak rozpoczyna się od albergue w La Mesa i prowadzi wyasfaltowaną ścieżką prowadzącą w górę aż do Buspol. W
miejscowości tej jest wiele elektrowni wiatrowych i towarzyszy nam furkot ich skrzydeł. Stąd roztacza się wspaniały
widok. Szlak dalej prowadzi dalej w dół w kierunku miejscowości Salime i zbiornika wodnego, za wsią zaczyna się piąć
szosą pod górę aż do Grandas de Salime. Prowadzi ścieżką przez las iglasty okrążając zbiornik i przecinając szosę AS14, która prowadzi do tamy zbiornika.

La Mesa
Presa del embalse de Salime

do Presa del embalse de Salime
do Grandas de Salime

9,2km
6,0km

Grandas de Salime
do Cereijeira
2,6km
Albergue El Salvador; Av. de la Costa, 20, miejskie, hospitalero Toni Montes, www.grandasdesalime.net, miejskie,
zamknięte było od 20 grudnia 2011 do 31 stycznia 2012 (tak może być co roku), 28 miejsc, a latem dodatkowo 22
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miejsca na materacach, cena 5 euro, otwierane o 13-tej, jest lodówka i kuchenka mikrofalowa. Czysto! Toni nie lubi
gdy pielgrzymi samowolnie zajmują miejsca w albergue. Trzeba zatelefonować do niego gdy przyjdzie się do
albergue. Jeśli chcesz mieć ciepłą wodę w kranie przy umywalce otwórz zawór ciepłej wody pod umywalką.
To ostatnia gmina na terenie Asturii, za Puerto Acebo zaczyna się już Galicja. Na jej obszarze znajdują się kopce i
zamki jak Chao Samartin. W czasach średniowiecza należał do biskupstwa Oviedo. Do XVI w. Grandas i Salime były
oddzielnymi miasteczkami, połączone w 1836r. Utworzony w 1954r. zbiornik wodny pochłonął miejscowość Salime.
Kolegiata del Salvador z XII w. ale obecny jej kształt został nadany w XVIII w. Na uwagę zasługuje romańska fasada
wokół chrzcielnicy, retablo i rzeźby wewnątrz kościoła.
Museum Etnograficzne utworzone przez José María Navieras Escanla. Zgromadzono tam narzędzia, maszyny, sprzęt
domowy itp. pochodzący ze wsi asturyjskiej i częściowo Galicji. Rocznie odwiedza je 20 000 osób.
Park miejski Toural, obecnie nazywany Príncipe de Asturias, a w nim wiele gatunków drzew i krzewów miejscowych i
zagranicznych.
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Fonsagrada/Padron

27,6/29,2km

Etap rozpoczyna się przy kolegiacie w Grandas i szlak prowadzi do szosy AS-28 i dalej szosą lub równolegle do niej,
przez miejscowości La Farrapa i Cereijeira aż do Castro, w którym jest albergue i znany z pochodzenia celtyckiego
Chao Samartin. 1km za Castro szlak prowadzi obok kaplicy San Lazaro i wraca na AS-28 do wysokości Gestoselo, skąd
zaczyna się monotonne wspinanie do Puerto del Acebo 1024m.n.p.m. Od Peñafuente prowadzi znów ścieżką leśną
by dość szybko wrócić do szosy i minąć granicę między prowincjami. Uwaga następuje zmiana oznakowania
(odwrotna strona muszli wskazuje kierunek) i trzeba się do tego przyzwyczaić zwracając uwagę na strzałki. Sama
przełęcz jest rozciągnięta i wydaje fałszywie płaska, tu też znajduje się jakiś punkt sklepowy. Szlak prowadzi przez
Cabreira, Fonfría, Barbeitos w większości łagodnie w dół przez lasy sosnowe ścieżką obok szosy, od Paradonova aż do
Fonsagrada stale pod górę. Stąd do albergue w Padron jest jeszcze 1,5km szosą LU-530 już w dół.

Grandas de Salime

do Cereijeira

2,6km

Cereijeira

do Castro

2,6km

Castro
do Penafuente
4,6km
Albergue Residencia Juvenil de Castro, miejskie ale w rękach prywatnych Sandry i Juana, Tel. +34 985924197,

www.alberguedecastro.com, info@alberguedecastro.com, 16 miejsc w 4 pokojach, cena 13euro, zamknięte przez
cały luty, możliwość rezerwacji, można zjeść obiad za 8,50 euro i śniadanie za 3,50 euro.
Penafuente
do El Acebo
5,4km
El Acebo
Cabreira

do Cabreira
do Fonfria
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do Barbeitos
do A Fonsagrada

1,8km
6,2km

A Fonsagrada
do Padron
1,6km
Największa gmina w Galicji.
Kościół Santa María, w jego wnętrzu jest kaplica ze źródełkiem od którego pochodzi nazwa miejscowości.
Można spróbować wybornej ośmiornicy w pulpería Caldeira lub znanych ciastek z migdałami i śmietaną.
W Fonsegrada w Casa Cultura jest ogólnodostępny Internet z drukarką, można więc dokonać odprawy i wydrukować
bilet (6 centów wydruk) na linie Rayanair!
Padron
do Villardongo
3,4km
Albergue de Padrón, przy szosie do Lugo LU-530, oddalone o 1,5km od miejscowości, w gestii ochrony cywilnej,
hospitalero Viktor Lombardia, gdy zamknięte dzwonić pod numery Tel. +34 628 92 50 37 / 982 35 00 20, całoroczne,
24 miejsca w 6 pokojach, cena 6 euro, jest kuchnia dobrze wyposażona. Lepiej więc zjeść coś w barze i zrobić zakupy
w Fonsagrada.
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O Cádavo Baleira 25,4/24,0km

Szlak początkowo prowadzi szosą LU-530, szybko jest pierwsza miejscowość Padron z albergue, do którego prowadzą
żółte strzałki i skręca na ścieżkę w prawo do Fonte do Pastizal, gdzie można uzupełnić swoje zapasy jedzenia i picia.
Tu wchodzi w las sosnowy i wkrótce wraca do szosy skąd prowadzi znów na ścieżkę. Znów pojawiają się eukaliptusy. I
tak raz szosą, raz ścieżką szlak dociera do Vilardongo, skąd znowu kilka kilometrów po asfalcie lub równoległymi
ścieżkami przez łąki by wejść na ścieżkę do Montouto. W drodze do Paradavella prowadzi obok dawnego szpitala dla
pielgrzymów z XIV w., założony przez Pedro I króla Castylii, który był jeszcze czynny na początku XX w. Z Montouto
1050m.n.p.m. szlak prowadzi w dół znów przez las, piękne widoki i towarzyszące elektrownie wiatrowe. W
Paradavella na skraju szosy jest bar i sklep w Casa Villar i Casa García. Stąd szosą do Degolada i tu zaczyna się
podejście pod górę aż na wzniesienie Fontaneira, pierwsza część do A Lastra to bardzo strome podejście na odcinku
1km, potem fałszywe wypłaszczenie i znów bardziej stromo aż do samego szczytu (podczas deszczu lepiej iść szosą
aby uniknąć ogromnego błota). Do Cádavo Baleira jeszcze 6km ale już w dół przechodząc przez Monte da Matanza
gdzie wojska Alfonsa II stoczyły bitwę z wojskami mauretańskimi. Można zobaczyć na fasadzie dawnego
Ayuntamiento herb, na którym żołnierz chrześcijański zabija Maura.

A Fonsagrada

do Padron

1,6km

Padron
Villardongo
Montouto

do Villardongo
do Montouto

3,4km
3,6km

do Paradavella

4,4km

Paradavella

do A Lastra

4,8km

A Lastra

do Fontaneira

2,8km

Fontaneira

do O Cadavo (Baleira)

4,8km
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do Vilabade

6,2km

Alebergue de Cádavo Baleira; c/Campo de la Feria, miejskie, hospitalera Dolores Valiño, tel. +34 636947117, gdy
zamknięte dzwonić na nr telefonu, całoroczne (remont był w listopadzie 2011r), 22 miejsca, cena 6 euro. Jest
możliwość nocowania na materacach w obiektach sportowych szkoły (trzeba się zwrócić do burmistrza) ale tam nie
ma ciepłej wody. Jest dobrze wyposażona kuchnia. Bardzo dobre albergue.
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Lugo 31,0km

Początkowo szlak pnie się lekko w górę asfaltową ścieżką, później ścieżką przez łąki do Pradera i na wzniesienie
Vaqueriza, następnie w dół ścieżką przez las sosnowy aż do sanktuarium Nuestra Señora del Carmen w miejscowości
Villabade i dalej do Castroverde gdzie znajduje się kościół gotycki znany jako katedra Castroverde i jedyne miejsce
gdzie można coś kupić do jedzenia i picia na całej trasie. Wśród budynków wyróżnia się baszta dawnego zamku z XIV
w. Dalej szlak przechodzi obok kościoła Santiago i dalej ścieżkami lub drogą (podczas opadów błoto!), która łączy
miejscowości Souto de Torres, Vilar de Cas y Gondar. Trzeba uważać gdy szlak dociera do szosy LU-530, bo
oznakowanie jest słabe. Gdy mija Carbalido znów wraca do szosy i prowadzi do Manzoi. Ostatnią miejscowością
przed Lugo jest Casas da Vina. Do Lugo wchodzi przez dzielnicę Chanca. Po przejściu mostu szlak prowadzi ulicami:
Rúa da Chanca, Rúa i Carril de las Flores aż do skrzyżowania z c/ San Roque. Tu skręca w prawo w bramę w murach
gdzie znajduje się kamień z napisem: ”Tędy wszedł król Alfons II Wstydliwy w IX w. inaugurując pierwsze Camino de
Santiago”. Pierwsza ulica w prawo to Rúa das Nórias, przy której znajduje się albergue pielgrzymów.

O Cádavo Baleira

do Vilabade

6,2km

Vilabade

do Castroverde

2,6km

Castroverde
do Souto de Torres
3,6km
Alebergue Zupełnie nowe, mieści się po prawej stronie po wejściu do miasteczka. Czynne od 13.00 do 22.00,
całoroczne, 2x16 miejsc i pokój dla inwalidów - 2 miejsca, kuchnia dobrze wyposażona. 6 euro. Jeszcze mało kto wie
o jego istnieniu!
Souto de Torres
do Vilar de Cas
2,4km
Vilar de Cas
do Gondar
2,8km
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do As Casas da Vina
do Lugo

7,0km
6,4km

Lugo
do San Vicente do Burgo 9,4km
Albergue de Lugo, Rua das Noreas,1; Tel. +34 618425578, jose.veleiro@hotmail.com, miejskie, hospitalero José
Antonio Otero; całoroczne, 42 miejsca, cena 6 euro, otwarte od 13.00 do 22.00, jest kuchnia bez wyposażenia.
Automat gasi światło o 22.15 i zapala o 6.30! Ponieważ bardzo wiele osób rozpoczyna tu swoją drogę to nie są
wdrożone w tryb życia pielgrzyma, jest gwarnie wręcz hałaśliwie. Niezbyt miły hospitalero. W katedrze można
uzyskać pieczątkę od osoby, która ma dyżur i zostać oprowadzonym z dokładnym objaśnieniem. Jeśli chcemy zjeść
menu del Dia w granicach 10 euro trzeba wyjść poza mury. Po trasie mamy restauracje, w których można zjeść w tej
cenie. Uwaga w jednej z nich w cenie nie ma napoju!
Ponad 2 tysiące lat historii miasta, założonego jako Lucus Augusti w 15r.p.n.e. przez Fabiusa Maximusa Paulo stało
się wkrótce stolicą północnej Gallaecia. W 265 i 310 roku broni się przed najazdem barbarzyńców dzięki murom, z
których znaczna część przetrwała do dziś i wpisane są na listę Światowego Dziedzictwa.
Mury Lugo wzniesione w czasach rzymskich, do dziś pozostało 2157m długości i wysokości od 10m do 15m z 71
wieżami. To jedyne miasto z tak dobrze zachowanymi i kompletnymi murami rzymskimi z III w. Z tego okresu jest
również most na rzece Minho.
Katedra Santa Maria wzniesiona w 1129r., łączy elementy stylu romańskiego i barokowego i neoklasycystyczne. 3
nawowa na planie krzyża łacińskiego, krużganki i kaplica Virgen de los Ojos Grandes (dosł. Matki Boskiej o dużych
oczach) z XVIII w. stale jest wystawiany Najświętszy Sakrament.
Konwent i kościół San Francisco zbudowany w stylu gotyckim, dziś mieści się w nim Muzeum Prowincji.
Ratusz z 1738r. projektu Lucas Ferro. Wieża zegarowa dodana w 1873r.
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San Román da Retorta

19,6km

Szlak prowadzi od katedry w Lugo przez bramę Santiago i prowadzi ulicami Lugo C/ Santiago, skręca w lewo na most,
za mostem zaraz w prawo w Rua de Fermin Rivera wzdłuż rzeki, na jej końcu skręca w lewo oddalając się od rzeki,
szlak prowadzi pod góre i na zakręcie drogi w lewo schodzi z tej drogi prosto w asfaltową drogę. Doprowadza do
szosy N-540 i przekracza ją małym tunelem i prowadzi dalej prosto aż do skrzyżowania z szosą LU-232 i dalej prosto
szosą lokalną LU-2901 prowadzącą aż do Seoane i dalej do San Vicente do Burgo, gdzie mamy bar.
Kontynuuje tą samą szosą aż do San Román da Retorta ale istnieje kilka obejść pozwalających omijać ten
asfalt. Kilka km przed metą etapu przecina dojście do oddalonego o 100m mesón de Crecente (gospoda).
800m przed albergue jest bar-sklep. Droga do albergue odbija w prawo z szosy przy samym cmentarzu i
jest dobrze oznakowana, które znajduje się przy wariancie 1 prowadzącym trasą dawnego traktu
rzymskiego (Via Romana).
Ten znak prowadzi nas do celu. Pochodzi z Street View Google.
Istnieje też inny wariant trasy z Lugo, a mianowicie po przejściu rzeki jest rozgałęzienie drogi (drogowskaz prosto
Santiago N-540, w prawo Monte Segada), skręć na drogę w prawo i zaraz na pierwszym słupie betonowym po prawej
stronie znajdziesz zieloną strzałkę (takie jest oznakowanie tego szlaku), które Cię zaprowadzą przez Friol (tu w “Casa
Benigno” za 12 euro możesz przenocować) do Sobrado leżące na trasie Camino del Norte. Nocleg w mistycznym
klasztorze w Sobrado, a następnego dnia czeka Cię etap do Arzua leżące na trasie Camino Frances. Lugo – Sobrado
można podzielić na 2 etapy Lugo – Friol 25,4km i Friol – Sobrado.

Lugo

do San Vicente do Burgo 9,4km

San Vicente do Burgo

do Mera de San Pedro

Mera de San Pedro

do San Roman da Retorta
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San Román da Retorta
do Ferreira
10,2km
Albergue de peregrinos, 800m od baru Mesón na trasie tradycyjnej, Tel. 628 17 34 56 / 638 96 28 07, miejskie,
całoroczne, 12 miejsc, cena 6 euro, otwarte od 13.00 do 22.00, jest kuchnia. W barze Mesón nie ma gorących
posiłków jedynie kanapki. Możliwość zjedzenia posiłku w prywatnym albergue. Hospitalero przywozi go z Lugo!
Maleńkie albergue ale bardzo wygodne.
Albergue O Candido, prywatne, otwarte w 2011r., Tel. +34 637 563 755, 982 21 40 81 czynne prawdopodobnie od
początku marca do końca roku, 16 miejsc na łóżkach piętrowych po 8 euro, oraz 5 miejsc na łóżkach w innej cenie w
pokojach 2 i 3 osobowych, możliwość rezerwacji. Można zjeść śniadanie, a gorący posiłek hospitalero przywozi z
restauracji w Lugo.
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-

Melide

30,2km

Uwaga: Do Vilamor (6km przed Melide) nie ma sklepów, a bary mogą być zamknięte!
Do małego mostu rzymskiego w Ferreira można iść 2 wariantami trasy:
1. Trasa Via Romana: na skrzyżowaniu szosy LU-2901 i LU-1611 skręcamy w prawo w tę drugą i zaraz w lewo na
asfaltową szeroką ścieżkę, oznakowana jest żółtymi strzałkami, jest krótsza o 1,4km i prowadzi przez Negral
Burgo 4,6km, Pacio 1,8km, Pena da Galiña klasztor i Frreira 2,4km.
2. Trasa oficjalna, prowadzi w lewo, oznakowana typowymi granitowymi słupkami i prowadzi przez Vilamaior
de Negral i Senade, osią tej trasy jest lokalna szosa LU-2901.
Oba warianty przecinają szosę LU-231 do Palas de Rei i zbiegają się na wyżej wymienionym moście.
Dalej szlak prowadzi szosą LU-231, przez Merlán do As Seixas gdzie jest nowe albergue. Stąd do Vilouriz tą samą
szosą lokalną, czasem z jej jednej lub drugiej strony. Po drodze wspinamy się na niewielkie wzniesienie Casacarriño
kamienistą ścieżką ciesząc oczy pięknym widokiem. Szlak prowadzi w dół do Hospital das Seixas, gdzie jest miłe
miejsce odpoczynku ze źródłem wody. Dalej prowadzi asfaltową ścieżką pod górę na de Careón i po 700m mija
granicę między prowincjami Lugo a A Coruña. W dół prowadzi spokojna asfaltowo-żwirową ścieżka. Dalej łagodnie w
dół ścieżką przez łąki mija Vilouriz (miejscowość mamy po prawo), gdzie obok kościoła jest źródło wody i bar. Po
drodze mijamy wiele rozrzuconych zabudowań idąc drogą lokalną, szlak przecina rzekę i dalej tą samą drogą, która
dochodzi do szosy AC-4604 i skręca w lewo prowadząc bezpośrednio do Melide Av. de Toques y Friol. Dochodzimy do
głównej ulicy, przecinamy ją na wprost w Rua Mateo Segade Bugueiro do Ayuntamiento, w prawo w c/ San Antonio i
prosto do albergue miejskiego i prywatnego w Melide.

San Román da Retorta

do Ferreira

10,2km

Ferreira
do As Seixas
5,0km
Albergue Ponte Ferreira, O Caraballal, 2, inauguracja 28 marca 2011r., prywatne, o wysokim standardzie, znajduje
się na początku wioski, Tel. +34 667 414 828/696 631 743, całoroczne? (listopad – marzec zamknięte), 30 miejsc w 4
pokojach, cena 10 euro, możliwość zjedzenia posiłku przygotowanego przez właścicielkę za 10 euro, również można
zjeść śniadanie. W wiosce nie ma sklepu ani baru. Komputer z dostępem do Internetu na monety!
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As Seixas
do Vilouriz
7,4km
Albergue otwarte w 2010r., całoroczne, 35 miejsc ( jedno dla inwalidów), cena 6 euro, otwarte od 13.00 do 22.00,
jest kuchnia. Jest już bar i możliwość zjedzenia posiłku.
Vilouriz
do Vilamor
1,8km
Vilamor

do Melide

5,8km

Melide

do Boente

5,8km

Albergue de Melide, c/ San Antonio, miejskie, otwarte po remoncie w 2010r. Całoroczne, 156 miejsc w 6-ciu salach,
cena 6 euro, otwarte od 13-tej.
Albergue O Apalpador, c/ San Antonio 23, prywatne, Tel. +34 981 50 62 66/679 837 969,
www.albergueoapalpador.com, naprzeciw albergue miejskiego, całoroczne, 30 miejsc, cena 10 euro, można
rezerwować telefonicznie, otwarte od 12-tej.
Pozostałości po znanej kaplicy San Roque pochodzącej z romańskiego kościoła San Pedro. Najstarszy krzyż pielgrzymi
w całej Galicji. Klasztor –szpital Sancti Spiritus obecnie Muzeum Terra Melide. Podobno serwuje się tu najlepsze
pulpo podobno warta spróbowania, również ciastka „Rico” i melin dres są polecane.
Albergue Melide, Av. de Lugo 92, prywatne, Tel. 607698440, nowe, 42 miejsca w 2 pokojach po 10 euro (łóżko +
pościel, ręcznik, mydło, żel i szampon), czynne od 12.00-23.00, można rezerwować.
Albergue Vilela, Rua San Antonio 2, prywatne, Tel. 616011375, nowe, 28 miejsc po 10 euro, czynne od 11.00-23.00,
kuchnia wyposażona.
Albergue O Cruceiro, Ronda de A Coruna 2, prywatne, Tel. 616764896, otwarte od marca do końca października, 72
miejsca po 10 euro, otwarte od 11.00 do 23.00.
Albergue O Apalpador II, Canton San Roque 9, prywatne, tel. 981506266, 679837969, nowe, całoroczne, 24 miejsca
w jednej sali po 10 euro, otwarte od 11.00 do 23.00, jest kuchnia.
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Palas de Rei

20,5km

W przeszłości, do czasu powstania albergue w San Roman, z Lugo wędrowano do Palas de Rei, z racji zbyt dużej
odległości do Melide. Rozgałęzienie szlaku jest w Seixón, za Villamayor. W pobliżu San Roman w Santa Cruz de
Retorta jest piękna świątynia z XIII w. W
Villamayor również można zobaczyć kościół,
który wymieniony jest w dokumentach z XII w.
Przytoczyłem ten krótki opis tylko dla porządku
ale nic nie stoi na przeszkodzie aby pójść tym
wariantem.
Mapka
i
profil
ze
strony
http://www.caminosantiagoastur.com/

San Román da Retorta
Villamayor de Negra
San Vicente de Ulloa

do Villamayor de Negra
do San Vicente de Ulloa
do Palas de Rei

4,5km
7km
9km

Palas de Rei

do San Xulián

3,2km
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Friol 24km

Jeszcze jeden wariant camino, o którym można uzyskać informacje od hospitalero w Lugo. Mój opis zrobiłem na
podstawie wspomnień Julio F. de Benito www.alberguedeperegrinos.com, a mapki są ze strony
http://www.estradasecorredoiras.blogspot.com/
Opuszczamy albergue i kierujemy się żółtymi strzałkami. Szlak prowadzi od katedry w Lugo przez bramę Santiago i
prowadzi ulicami Lugo C/ Santiago, skręca w lewo na most, za mostem zaraz w prawo w Rua de Fermin Rivera wzdłuż
rzeki i doprowadza do szosy N-540, przecina szosę i prowadzi lokalną drogą w kierunku Obrazai i oznakowany jest
zielonymi i żółtymi strzałkami. Za Veral, w okolicy Santa Maria Alta szlak się rozgałęzia:
1) w lewo lokalną drogą LU-2932 i prowadzi przez Vilacha de Mera do Boveda gdzie znajduje się sanktuarium Santa
Eulalia de Boveda. Są to pozostałości po romańskim sanktuarium poświęconego Św. Eulalii z III w. (14km od Lugo),
wcześniej Sanktuario de Cibeles, w którym praktykowano obrząd „chrztu krwi”! Z racji wielu ofiar zaniechany. Do dziś
zachował się basen, który temu służył. Jest tam jeszcze co oglądać! Uwaga: Do Boveda można dojść idąc szlakiem
tradycyjnym z szosy LU-2901 około 13 km od Lugo, na skrzyżowaniu w prawo z lokalną drogą jest drogowskaz „Santa
Eulalia de Boveda” to około 2km do sanktuarium. Opuszczamy Boveda lokalną szosą LU-2932. Szlak prowadzi przez
małe osady Valin i Folgueria, dalej Guldriz i Guldriz de Abaxo, skąd do Friol w lewo polną drogą lub ścieżką. W “Casa
Benigno” – restauracja i pension, po prawej stronie szosy LU-232 za zakrętem, można spędzić noc za 12 euro (cena
dla pielgrzymów), Tel. +34 982375028, można rezerwować. Menu del Dia za 9 euro. Jest też coś co nazywa się
ALBERGUE DE MIRAZ ale nie jest to albergue dla pielgrzymów.
2) Drugi wariant prowadzi szutrowymi lub polnymi drogami nieco na prawo od szosy LU-232 przez Locai, Retorta,
poniżej Cota przecina szosę LU-234 i dalej szutrową drogą początkowo na lewo od rzeki Narla, którą jeszcze
dwukrotnie przecina przed dojściem do Friol.

Lugo

do Friol

24km

Friol
do Sobrado Dos Monxes 25,2km
“Casa Benigno” pension 12 euro nocleg, Tel. +34 982375028, można rezerwować.
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25,2km

Z Friol do Sobrado można iść szosą LU-233, a szlak jest wytyczony na lewo od tej szosy, przecina ją na wysokości
Vilarino by biec po jej prawej stronie, a do Sobrado wprowadza po szosie. Z Friol wychodzi się ścieżką wyłożoną
płytkami przez park miejski w kierunku basenu miejskiego, mija drewniany krzyż, przechodzi obok młynu wodnego
“Muińo de Seren”, który nadal funkcjonuje. Szlak prowadzi teraz ścieżkami przez łąki, mija kamienny krzyż i przecina
szosę lokalną biegnąc w kierunku fortu “Fortaleza de S. Paio de Narla”, małą osadę Ordonez, Xia, wzdłuż rzeki
Canadaide do młynu wodnego na tej rzece, do Laxe de Arriba, przecina tu lokalną szosę LU-2120 i dalej na zachód do
Foxo do Cabrito i dalej aż do lokalnej szosy AC-4604 wchodząc do Prowincji A’Coruna, Skręca w prawo na tę szosę i w
Abeledo skręca w lewo w kolejną szosę lokalną, która doprowadza do szosy AC-934 prowadzącej do Sobrado i skręca
w nią w lewo. W tym miejscu łączy się ten wariant Camino Primitivo z Camino del Norte i dalej podążamy do Sobrado
prowadzeni tradycyjnymi słupkami kilometrowymi z muszlą. Dochodzi do miejscowości Vilarino, w której jest bar. W
tej miejscowości na pierwszym skrzyżowaniu w prawo stoi tradycyjny słupek z muszlą wskazujący że, szlak prowadzi
dalej w prawo lokalną drogą, która zatacza łuk i w Guiza wraca do szosy AC-934 i skręca w nią w prawo. Teraz już
systematycznie prowadzą nas tradycyjne słupki z muszlami. Po prawo mijamy zbiornik wodny, cały czas szosą
wchodzimy do Sobrado.

Dwie mapki z tej samej strony nieco różniące się trasy.

Sobrado dos Monxes Friol
do Castro: 4.4 km
Albergue dla pielgrzymów, klasztorne, mieści się w Klasztorze Benedyktynów (dawniej Cystersów) Monasterio de
Santa María de Sobrado, całoroczne, 66 miejsc w 3 salach, cena 5 euro, otwarte od 16.30, zamykane o 22.00, jest
kuchnia. Niepowtarzalna atmosfera, możliwość zwiedzenia kompleksu klasztornego oraz udział w komplecie. Uwaga
rano można opuścić albergue o 7-mej!
Miasteczko z ok. 300 mieszkańców skupione wokół klasztoru Monasterio de Santa María de Sobrado, który pochodzi
z X w., jednak pierwszy większy budynek powstał w XII w., do dziś zachowała się kaplica Marii Magdaleny oraz
kapitularz. Barokowy kościół pochodzi z XVIII w., a budynki klasztorne z XVI-XVIII w. W średniowieczu był jednym z
najważniejszych klasztorów Galicji.
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-

Arzúa

22.4 Km

Ostatni etap Camino del Norte przed połączeniem się z tradycyjnym Camino Francés. Jeśli wędrujemy latem,
zaobserwujemy dużą różnicę. Od Arzúa spotkamy o wiele większą liczbę pielgrzymów. Jeśli chcemy latem dostać
miejsce w albergue municypalnym musimy się wyjść o 7-mej. Wychodzimy z Sobrado szosą AC-934, która jest osią
szlaku i prowadzi do Arzúa, na wysokości budynku poczty robimy skrót schodząc z szosy w lewo obchodząc
miejscowości Pousada, Nogueira i Toques (kolarze muszą kontynuować szosą) drogą leśną przez Vilarcho, O Peruxil
do Castro (km 4,5). Tu mijamy kościół San Lourenzo. Z tej miejscowości szlak prowadzi dalej przez las i rozpoczynamy
łagodne zejście, które charakteryzuje cały ten etap. Drugorzędną szosą przybywamy do Badelos (km 6,3), na
pierwszą polną drogę w prawo i następnie szosą do Corredoiras (km 8,6), tu przekraczamy niebezpieczną szosę AC840 (2 bary) i przybywamy do Boimil (km 9,6). Kontynuując szosą, przybywamy do Boimorto (km 10,9).
Tu w okolicach budynku ośrodka zdrowia (przychodni) jest rozgałęzienie szlaku:
W prawo szosą lokalną AC-0603 (CP-0603)(drogowskaz A Mota 7, Calvos 10) mamy wariant do Santa Irene (ok. 18km
z Boimorto, łącznie etap z Sobrado ok. 29km) by wyjść na Camino Frances za Arzúa (polecana w przewodniku). Na
zdjęciach z Street View Google widzę oznakowanie strzałkami ale są już dość wyblakłe. Szosa prowadzi przez las
eukaliptusowy. Po drodze mijamy po lewo kaplicę La Mota, tablica informacyjna na różowym tle po prawo (miejsce
odpoczynku i źródło wody), słupek kilometrowy km 7. Gdy dochodzimy do kilku zabudowań (słupek kilometrowy km
9 po lewej stronie) mamy skrzyżowanie z drogą lokalną, możemy tu skręcić w lewo (biała tablica z napisem GOMIL,
Orxal) doprowadzi nas do zaznaczonego punktu na mapce i chyba są strzałki (skraca drogę o kilkaset metrów). Szosa
AC-0603 dochodzi do AC-0604 (CP-0604) (kilka zabudowań, skrzyżowanie w kształcie litery T), tu skręcamy w lewo
jak pokazuje drogowskaz „ARZUA”. Po kilkuset metrach z szosy AC-0604 skręcamy w prawo na lokalną drogę (na
skrzyżowaniu biała tablica PARROQUIA ONS i brak strzałki, którą widać kilkaset metrów dalej przy zabudowaniach i
słupku kilometrowym km5). Strzałki powinny nas doprowadzić do szlaku Camino Frances w okolicy miejscowości
Brea.
W lewo – wariant do Arzua- na lokalną szosę (drogowskaz Sendele 3, Arzua 10), która dochodzi do AC-234 i
łagodnym zejściem do Sendelle (km 14,8) (punkt informacji i mały bar). Warto też zwiedzić romański kościół Santa
Maria z ciekawymi freskami. Szosą, a później wygodną ścieżkę zbliżamy się do Arzúa. Do Arzúa wchodzimy bocznymi
uliczkami – brak znaków, idziemy cały czas prosto calle Ramón Franco i wychodzimy na Turismo (główna ulica) przy
którym jest napis „Albergue 200m”. Refugio, już na Camino Francés, znajduje się na małej uliczce tuż za Turismo w
prawo w calle de la Ponte.

Strona 32 z 37

Camino de Santiago
Camino Primitivo::

08.2013r.
Maciej R.

Mapka wariantu do Santa Irene na podstawie http://www.mapacaminosantiago.es/

Sobrado dos Monxes
Castro
Badelos

do Castro: 4.4 km
do Badelos: 1.9 km
do Corredoiras: 2.3 km

Corredoiras
Boimil

do Boimil:
do Boimorto:

1 km
1.3 km

Boimorto

do Sendelle:

3.9 km

Sendelle

do Arzua:

7.6 km
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Arzúa
@
do Calle:
8 km
Albergue pielgrzymów municypalne; całoroczne, otwarte od 13-tej; 48 miejsc w 3 salach; cena 6€, wypełnia się
szybko, latem o 15-tej jest komplet, kuchnia słabo wyposażona, czysto. Polecam!! Menu w barze 8€ w 2008r.
Albergue „Don Quijote” prywatne w starej części miasta; Adres: C/Lugo 130: całoroczne, 48 miejsc w 4 salach, cena
10€; Jest pralka, suszarka i internet; Tel. 981500139. (Od Turismo główną ulicą w lewo)
Albergue „Vía Láctea” prywatne; Adres: C/ Jose Antonio 26 (w centrum 50m od kościoła); całoroczne, czynne do
2300; 80 miejsc: (5x12+22); Cena: 10€ (12 lipiec – sierpień); Jest kuchnia, pralka, suszarka i Internet; można
rezerwować, Tel. 981500581/616-75-94-47; www.alberguevialactea.com (Od Turismo uliczką prosto w dół)
Albergue „Da Fonte” prywatne; Całoroczne; 20 miejsc w 3 salach; cena 10€; Jest kuchenka mikrofalowa, pralka,
suszarka. Tel. +34 659-99-94-96
Albergue Ultreia prywatne; adres: Avda. Lugo, 126; całoroczne, otwarte od 7-22; 39 miejsc, cena 10€; Internet;
Plecak zamykany na klucz; Tel. 981 50 04 71; 626 63 94 50, www.albergueultreia.com , kuchnia wyposażona.
Albergue Santiago Apóstol prywatne, C/ Lugo 107, całoroczne, otwarte od rana, 84 miejsca, cena 10-12€ (12€ 15
lipiec-15 wrzesień), kuchnia, Tel. +34 981-50-81-32 / 660-42-77-71,
Albergue Los Caminantes II prywatne, c/ de Santiago 14, czynne od 1.04 do 1.11, otwarte od 11.00, 36 miejsc w
jednej Sali, cena 10€ (12€ 15 lipiec-15 wrzesień), Tel. +34 647-02-06-00, www.albergueloscaminantes.com
Warto zobaczyć: Geograf grecki Claudio Ptolomeo (wiek II) przytacza ośrodek “Araduca”, jako należący do
galicyjskich brácaros. Kilku historyków identyfikują tę miejscowość z naszą jacobea Arzúa. Najciekawszy zabytek to
kaplica la Magdalena, obok albergue pielgrzymów, gdyż kościół Santiago jest nowożytny. Kaplica należała do
klasztoru augustianów z XIV wieku, który starał się pielęgnować pielgrzymów. Jest względnie prosta, jednonawowa z
wejściem o łuku półkolistym. Sklepienie krzyżowe. Kościół parafialny pod wezwaniem Santiago zbudowany w XX
wieku.
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Etapy na trasie Camino Frances:
Ograniczam się tylko do mapek tras i listą albergues (te de la Xunta po 6 euro to schroniska podlegające władzom
prowincji Galicja, pozostałe są prywatne, których ceny zależą od sezonu. Najwyższe są w okresie lipiec- sierpień).
Pełne informacje o trasie znajdziecie Państwo w przewodniku o Camino Francuskim.

Etap 12a

Palas del Rei

Wykaz albergue na trasie etapu
Boente (nowe)
Albergue Os Albergues 30 miejsc| 10 euro| od 03.2012
(5) Castañeda
Albergue Santiago 4 miejsca | 11 euro
(6) Ribadixo da Baixo
Albergue de la Xunta 70 miejsc | 6 euro
Albergue Los Caminantes 70 miejsc | 10 euro
(7) Arzúa
Albergue de la Xunta 50 miejsc | 6 euro
Albergue Da Fonte 20 miejsc | 10 euro
Albergue Don Quijote 48 miejsc | 10 euro
Albergue Vía Lactea 80 miejsc | 10 euro
Albergue Ultreia 39 miejsc | 10 euro
Albergue Santiago Apóstol 84 miejsca | 10-12 euro
Albergue Los Caminantes 36 miejsc | 10 euro

-

Arzua

29,2km

Nr w nawiasie zgodny z mapką
(1) Palas de Rei
Albergue de la Xunta Os Chacotes 112 miejsc | 5 euro
Albergue de la Xunta de Palas de Rei 60 miejsc | 5 euro
Albergue Buen Camino 42 miejsca | 10 euro
Albergue Mesón de Benito 100 miejsc | 10 euro
(2) San Xulián
Albergue O Abrigadoiro 18 miejsc | 10-12 euro
(3) Casanova
Albergue de la Xunta 20 miejsc | 6 euro
Albergue Casa Domingo 15 miejsc | 10 euro
Albergue A Bolboreta 8 miejsc | 13 euro (d)
(4) Melide
Albergue de la Xunta 156 miejsc | 6 euro
Albergue O Apalpador 30 miejsc | 12 euro
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Arzua

Wykaz albergue na trasie etapu
(3) Santa Irene
Albergue de la Xunta 36 miejsc | 6 euro
Albergue Santa Irene 15 miejsc | 13 euro
(4) Pedrouzo
Albergue de la Xunta 120 miejsc | 6 euro
Albergue Porta de Santiago 56 miejsc | 10 euro
Albergue Edreira 52 miejsc | 10 euro
Albergue O Burgo 14 miejsc | 10 euro
Albergue Otero 36 miejsc | 10 euro
Albergue de Arca do Pino 120 miejsc | 6 euro

-
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Pedrouzo

19,4km

Nr w nawiasie zgodny z mapką
(1) Arzúa
Albergue de la Xunta 50 miejsc | 6 euro
Albergue Da Fonte 20 miejsc | 10 euro
Albergue Don Quijote 48 miejsc | 10 euro
Albergue Vía Lactea 80 miejsc | 10 euro
Albergue Ultreia 39 miejsc | 10 euro
Albergue Santiago Apóstol 84 miejsca | 10-12 euro
Albergue Los Caminantes 36 miejsc | 10 euro
(2) Salceda
Albergue Turistico 8 miejsc | 10 euro
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Pedrouzo

-

Santaiago de Compostela

(3) Santiago de Compostela
Albergue Seminario Menor 177 miejsc | 10-12 euro
Albergue Acuario 52 miejsca | 10 euro
Albergue San Lázaro 80 miejsc | 10 euro
Albergue Santo Santiago 38 miejsc | 10-12 euro/15-17e
Albergue Meiga Backpackers 20 miejsca | 13-18 euro
Albergue Mundoalbergue 34 miejsca | 12-17 euro
Albergue O Fogar de Teodomiro 20 miejsc | 15-20 euro
Albergue Fin del Camino 110 miejsc | 8 euro
Albergue Turistico La Salle 84 miejsc |17-19 euro
Albergue Azabache 20 miejsc | 16-20 euro
Albergue La Estrella 24 miejsca |10 euro
Albergue The Last Stamp 62 miejsca | 12-15 euro
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19,8km

(1) Pedrouzo
Albergue de la Xunta 120 miejsc | 6 euro
Albergue Porta de Santiago 56 miejsc | 10 euro
Albergue Edreira 52 miejsc | 10 euro
Albergue O Burgo 14 miejsc | 10 euro
Albergue Otero 36 miejsc | 10 euro
Albergue de Arca do Pino 120 miejsc | 6 euro
(2) Monte do Gozo
Albergue de la Xunta Monte do Gozo 400 miejsc | 6 euro
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