
Ruta del Salvador + Camino Primitivo 
(5 + 11 => 16 dnů komplet)





 
a) Ruta del Salvador


„Poutník, který jde do Santiaga a mine El Salvador, navštíví služebníka a zapomíná na Pána.” 

Tato lapidární fráze, tak zakořeněná ve starověku, že mnozí poutníci, kteří chodili po Camino de 
Peregrinación Francés, v Leónu se otočili o 90 stupňů do Ovieda, aby se obdařili Spasiteli. 

Byla to značná zacházka, protože nezávisle na pěti etapách, které tento Camino zahrnuje až do 
Ovieda, byla nebo měla být znovu přijata cesta do Santiaga podle Primitive Way: těžší a chudší. 

Ale určitě to kompenzovalo a kompenzuje skutečnost, že tuto cestu dělá, zvláště pro ty poutníky, 
kteří mají potřebný čas nebo jdou znovu. 

Historická hloubka trasy a krása krajiny jsou nepopsatelné. Poutník toto rozhodnutí nebude litovat.  

http://www.mundicamino.com/los-caminos/62/ruta-del-salvador/ 
http://www.mundicamino.com/los-caminos/54/camino-primitivo/ 
http://santiago-compostela.net
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01 LEON > LA ROBLA (26,5 km)

Toto Camino začíná na významném místě, z náměstí 
Plaza de San Marcos. Pak budeme pokračovat po 
Avenue poutníků a cestě řeky Bernesga, která bude 
jedním z referencí v této fázi. 

Označení je docela dobré, protože některé dřevěné 
kavárny, dobře umístěné a s legendou "Camino de 
San Salvador", nás orientují úžasně. 

Profil trasy není těžký, ale bude nutné překonat 
některé strmé svahy, zejména z Carbajalu a až do 
města Cascantes. 

Albergue de Peregrinos de la Benedictinas (Carbajalas)
Dirección: Plaza Santa María del Camino (Plaza del Grano), León
Disponibilidad: Todo el año.
Precio: 5 euros.
Plazas: 134
Categoría: Refugio de peregrinos (dobré podmínky).
Observaciones: Menú del peregrino.
Contacto: 680 649 289. Lo regentan los hospitaleros voluntarios.
Web: alberguesleon.com; sorperegrina@gmail.com

Albergue Municipal de la Robla
Dirección: C/ Mayor, Nº 69-B, 24640, La Robla
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 16
Contacto: 659 093 647/ Policia local: 629 938 005, 987 572 202; www.aytolarobla.es

http://alberguesleon.com/
mailto:sorperegrina@gmail.com
http://www.aytolarobla.es%20/%20987%20572%20202
http://alberguesleon.com/
mailto:sorperegrina@gmail.com
http://www.aytolarobla.es%20/%20987%20572%20202


02 LA ROBLA > BUIZA (15,0 km)

To není etapa mnoha kilometrů, ale profil je komplikován blízkostí hor a přístavu, což ztěžuje 
Camino. Musíme také vzít v úvahu čas, protože podle zimy, na podzim nebo dokonce brzy na jaře 
může být počasí velmi nepříznivé, proto musíme být opatrní k předpovědím počasí. 

Prostřednictvím plání se blížíme k Puente Alba, odkud začínáme výstup, stále mírně směrem k 
Pola de Gordon, který prošel před Nocedem. 

Tam jsou čtyři vzácné kilometry, které oddělují Pola od Buiza, ale jsou poněkud strmější než 
předchozí. Doporučuje se skladovat tekutinu a některé potraviny. 

03 BUIZA > PAJARES (27,0 km) 
Začali jsme silné stoupání do přístavu Pajeres nebo přesněji do Forcada de San Antón. Cesta vede 
přes drsné a osamělé místo. Výstup je na jižním svahu pohoří, jehož vrcholy, které jsou už blízko, 
budou stále vyžadovat významnou snahu korunovat je. 

Na vrcholu údolí Forcada nás přivede odpočinek ve svahu na Rodiezmo, následovaný mírným 
stoupáním do Santa María de Arbas a na stejnou dělicí čáru mezi provinciemi León a Asturias. 

Mezi Villanueva de Tercia a tímto dělením je přesně 10 kilometrů. 



04 PAJARES > POLA DE LENA (27,5 km) 
Přímo v horní části přístavu opouštějte silnici, která vede po levém křižovatce, která vede po úzké a 
lehce označené cestě k San Miguel del Río. 

Camino je stále svah k Puente de los Fierros, mezi bukovými lesy, loukami a bezkonkurenčně 
krásnými místy. V Puente de los Fierros nás stoupá nahoru na vrchol Fresneda a odtud, v agilním a 
klidném sestupu, dokončíme tuto etapu, kterou jsme došli v Pola de Lena. 

05 POLA DE LENA > OVIEDO (32,0 km)

Dnešní etapa je stále příjemným sestupem do Mieres. Trochu kopec před dosažením Ovieda je Picu 
Llanza, ale nic společného s horami, které jsme překročili touto cestou. 

Rebollada je první městečko, které jsme našli po překročení Mieres. 

Také projdeme přes Copián, Pedrún, Olloniego a kancelář Portazgo, abychom dosáhli legie 
Mojón, která poukazuje na vzdálenost, kterou jsme ztratili do Salvadoru v 1.5 ligách.  

Albergue de Peregrinos Mieres del Camino
Dirección: Antiguas Escuelas de La Peña, Mieres
Disponibilidad: Dočasně zavřeno
Precio: Gratuito; Plazas: 18
Contacto: Presidente de la A.VV. “Mercurio”- Paulino: 665 523 426



b) Camino Primitivo


K této vzácné cestě není samozřejmě skutečnost, že je známá jako: Primitivní cesta, 
samozřejmě není náhodou. 

Brzy objevili hrob apoštola, přes krásné příběhu nebo legendě, která byla doleva pro příští 
generace, který se poprvé dozví o tomto zjištění byl pak král Asturian Alfonso II počestná, 
je také první monarcha pouť, po cestě, která vede přes vnitrozemí Asturije do Lugo a 
později do hlavního města Compostely. 

Tento primitivní, tvrdý a drsný, ale působivé a krásné trasy je chráněn se všemi jeho kouzlo, 
šetří konkrétní úpravy, které vyžadují moderní infrastruktura činí, jako ostatně na všech 
trasách nebo cesty. 

Konec a velmi blízko k Santiago de Compostela se spojuje s velkou poutní cestou, jakou je 
francouzská cesta. 

Můžeme zajistit, aby přechod poutníků nespočet okouzlujících míst, vesnic, měst, jako je 
Grado, Salas, Tineo, Grandas, mezi mnoho jinými, a zvláštním způsobem starobylý Lugo, 
aby tuto pouť v jedné z nejzajímavějších, roztomilý a symbolický. 

11 dnů



01 OVIEDO > GRADO (21,0 km) 
Jak je známo, Camino část katedrály Salvador de Oviedo a první úsek je přes ulice města. Přejděte 
na západ, vezměte Covadongskou ulici, projděte před kostelem San Juan El Real, pokračujte po 
ulici Independencia a vstupte do obývaného okolí Argañosy. Na stejnojmenné ulici jděte dolů do 
baru "El Cruce", odbočte vpravo na zastávku Lavapies, kde železnice překročí zvýšený průjezd, a 
jděte doleva k nové urbanizaci "La Florida". Protože se jedná o nově postavený sousedství, znamení 
nevypadají dobře, ale bez ohledu na to, je třeba sestoupit blíže ke svahu vpravo od nás a na konci 
tohoto urbanizace, část malou silnici stoupající vede směrem k Santiago de Pañiceres, malé vesnici, 
která je překonána stejnou silnicí a která pokračuje v cikcaku, aby se vydala na cestu napravo, což 
nás vede k Ermita del Carmen. 

Je následován svahem a podobnými stopami je dosaženo Loriana. Malé sjezdy a prudké svahy jsou 
neustále prochází obcemi, unserviced, La Borguina a Fabarín, a tímto způsobem se dostanete na 
„Puente Gallegos“ na Nora řeky, které překračuje původní vzhled. 

Barrio de Gallegos nenabízí nejmenší službu poutníkovi a poté, co kříží po silnici, ujděte cestu 
napravo, která nás ve stoupání vede přímo do města El Escamplero. Toto centrum obyvatelstva je 
procházeno silnicí AS-234 a okamžitě je doleva vybudována cementová dráha, která se rozprostírá 
po cestě vedoucí do Premoña, která vede nejprve přes Balseru, která je velmi blízko. Žádný z obou 
čtvrtí nenabízí služby poutníkovi. 

Na výjezdu z Premoño, který se nachází na návrší, seďte po pravé straně a do kopce se dostanete do 
některých zemědělských domů, kde je krásná kašna. Po stejné cestě a po cementované stopě se 
dostanete k jinému pramenu a pak k okolí Paladin, kde po překročení malého mostu odbočte doleva 
a brzy se dostanete do Puermy (vpředu můžete vidět viadukty dálnice). Camino pokračuje podél 
cesty, která vede mezi řekou a silnicí do města Peñaflor, kde kříží starý most přes řeku Nalón. 

Na druhé straně řeky odbočte vpravo na silnici N-634, abyste vstoupili do starého města Peñaflor. 
Křižuje v úzkém směru úzkými uličkami a vede k některým sadům. V této zóně jsou ztraceny 
znaky, proto doporučujeme opustit státní silnici a vstoupit do stupně, procházet přes sousedství 
Pelaya a most přes řeku Cubia, která předcházela a umožnila přístup k ní. 

Albergue el Salvador de Oviedo
Dirección: C/. Leopoldo Alas, 20 - Oviedo
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 50 en literas; Observaciones: Služba a teplé sprchy
Precio: 5 euros; Contacto: Tfno. albergue: 985 22 85 25
Web: www.caminosantiagoastur.com
Email: info@caminosantiagoastur.com
Manažer: Asurleonesa sdružení přátel Camino de Santiago.
Otevírací doba: 13:00 (v zimě 17:30) – Uzávěrka: 22:00 (recepce do 9:00)
Vydat Credencial: 3 euro (s plastovým pouzdrem)

Albergue Municipal El Escamplero
Municipio: Venta de El Escamplero
Contacto: 985 799 005, Ayto: 985 799 045

San Juan de Villapañada
Dirección: Villapañada s/n – 33829 San Juan de Villapañada - Grado
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 12; Observaciones: Služba a teplé sprchy
Contacto: Ayuntamiento 985 750 068
Pověřeno: Rada města Grado – Leopoldo Fuentes Menéndez: 676 472 044

http://www.caminosantiagoastur.com/
mailto:info@caminosantiagoastur.com
http://www.caminosantiagoastur.com/
mailto:info@caminosantiagoastur.com


 



02 GRADO > SALAS (21,7 km) 
Tato fáze je první, ve které musí čelit poutník úsek strmého svahu, jako je stoupání na San Juan de 
Villapañada, kde se nachází hostel poutník. 

Grade výstup je stejný N-634 a okolí kříže, dokud mezník, který označuje správný směr opačný 
hostelu a musíme pokračovat dál je stejný asfalt umístěn. Chata se nenachází v údolí, ale naopak, 
protože je mezi těmi domy, které jsou vidět na vrcholu hory podle směru silnice. Takže pokud 
chcete projít San Juan a následně přes hostelu, musíte obrátit vpravo a hned, vedle některých 
venkovských domů, odbočit vlevo. Sousedící s potokem Ferreira rychle prochází před zdrojem 
Santiaga a prakticky od tohoto okamžiku začíná silný vzestup do San Juan de Villapañada. 

Druhou alternativou je pokračovat na silnici, dokud nenajdete dobře označenou cestu vlevo, která 
opustí San Juan. Obě možnosti společně procházejí prostorem před korunováním hory, přímo ve 
svatyni Virgen del Fresno. 

V horní části silnice opouští pravou stranu výše uvedeného svatyně, a následuje cesta s názvem 
„The Morriondo“ v přímém sestupu nás zavede do vesnice San Marcelo. Pokračuje klesající a 
jemnější asfalt a po dlouhém kilometru dorazíme na Dorigu. Jen v přední části baru v tomto městě 
slinutého na pravou větev, která pokračuje do lomů, kde je cesta, která vede až ke křižovatce Casas 
del Puente se zvedl. 

Řeka Narcea je překonána mostem, který umožňuje přístup do města, uvnitř kterého odbočíte vlevo 
a dostanete se do kláštera Salvador (nyní v rekonstrukci), který je velmi blízko. Pěkné místo, kde 
stojí za to odpočívat chvíli v rozjímání svých staletých kamenů. 

Stejný klášter existuje cesta na levé straně Nonaya řeky, který pokračuje na cestě, která končí v 
místě, jehož jméno je Sílices de Llama, odtud po silnici přes sousedství Llamas a stejným směrem, 
silnice poloviční cementování, dosáhli města Quintana, která je vlevo. Pokračuje po stejné trase je 
dosaženo Casazorrina, město, které překračuje jeho nejstarších domů, po kterých dobře značená 
cesta, která vede přímo k Mallecín, malého městečka, a dále si přístup Salas je přijata. 

 
Albergue de peregrinos del Mº de El Salvador
Dirección: Monasterio de el Salvador (Cornellana)
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 30
Contacto: 985 830 004; www.caminotineo.com/portada_1.htm

Refugio Municipal de Salas
Dirección: Plaza de la Vega, Salas
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 16; Observaciones: Služba a teplé sprchy
Contacto: Ayto: 985 830 004, Albergue: 985 932 263
Web: www.caminotineo.com/portada_1.htm

http://www.caminotineo.com/portada_1.htm
http://www.caminotineo.com/portada_1.htm
http://www.caminotineo.com/portada_1.htm
http://www.caminotineo.com/portada_1.htm


 



03 SALAS > TINEO (18,4 km) 
Silnice protíná Salas jeho dlážděné Old Town, západ, a poté, co poslední domy vzít polní cestu, 
která končí v dlouhodobém nárůstu kampani, kde restaurace „La Parrilla“. Pokračujte na N-634 na 
krátkou vzdálenost a odbočte doleva, až se dostanete na vrchol Porciles, město bez služeb pro 
poutníka. 
Trasa se zploštěla od tohoto posledního bodu, zatímco klouzala po známé cestě. Brzy se dostanete 
do sousedství Bodenava, které neposkytují žádnou službu, následovaný La Espina, města, která je 
obklopena zadní a nechává jen farní kostel, kde odbočíte doleva, aby se znovu N-634 k správně Na 
prašné cestě do stejné ruky dostanete velmi brzy La Pereda, z kterého místa i nadále stoupat 
směrem Pedregal, podél nejvyšší části svahu. 
Po překročení Pedregal od N-634 je směřuje doprava bere zpevněný carreterita, který se rozprostírá 
podél dráhy – cestu a zachování původní výšky na cestě známý jako „Reconcos“ Santa Eulalia, 
malé části se dosáhne, která přesahuje na zadní straně svého vlastního hřbitova a kde se zachovalo 
staré panské sídlo, známé jako "El Monasterio", byl poutní hostinec do Santiaga. 
Tyto jen tři kilometry, které nás oddělují od Tineo, jsou dokončeny po cestě, která přinášíme ve 
stejné výšce, procházející čtvrti Zarracín a San Roque, v druhém případě je místo, kde se nachází 
svatyně se stejným názvem, a to je předehra z vily. 
Přístup je po nejvyšší části města, protože Tineo je emplaced přes značné svahu bytí právě na 
procházce známý jako „Camino de los Frailes,“ kde se pohybuje více než populace. Pokud má 
poutník v úmyslu zůstat, musí odbočit vlevo a sestoupit do městského centra, kde je dostatek 
ubytovacích možností a také albergue pro poutníky. 

Albergue de peregrinos de Bodenaya
Dirección: En pleno Camino Primitivo a 1 Km de La Espina
Disponibilidad: od února do prosince; Precio: Donativo; Plazas: 21
Categoría: Albergue privado; Contacto: Alejandro González (David) 636 385 541
Observaciones: Nabízí pohostinnost poutníkům. Večeře a společné snídaně.
Alejandro González spravuje Hostel Bodenaya v Tineu od roku 2007, kdy se rozhodl změnit svůj život v Madridu na život 
na Camino. Alejandro byl taxikář a jeho rutina byla shrnutá dvěma slovy: domů a práce. Na Camino Primitivo našel to, co 
hledal, dům na prodej v Bodenáji, který obnovil a přestavěl se na ubytovnu, "útočiště", jak se mu to líbí. Byl to způsob, jak 
dostat "svůj sen o životě". Zanechal spěch velkého města a začal žít obklopený přírodou, poutníky a „svobodou". 

Albergue El Cruce
Dirección: Avda. Constitución, 5 - La Espina
Disponibili dad: Todo el año; Precio: Donativo; Plazas: 10
Categoría: Albergue peregrinos
Contacto: Teléfonos: 985 837 381, 985 837 281, marciallaespina@hotmail.com

Albergue El Texu
Dirección: Plaza de la Iglesia, 6 - La Espina
Disponibilidad: od dubna do října; Precio: Donativo; Plazas: 16
Categoría: Albergue Privado; Contacto: 603 751 906
Web: htpp://www.alberguetexu.com, Email: eltexualbergue@gmail.com

Albergue de Tineo
Dirección: C/ Cabezas de San Juan, Tineo
Disponibilidad: Todo el año; Observaciones: Servicios y duchas de agua caliente
Contacto: Teléfon del Ayuntamiento: 985 800 232; www.caminotineo.com/portada_1.htm
Manažer: Asociación de Amigos del Camino de Santiago Astur – Galaico. (Klíče ve sdružení nebo místní policie).

Refugio Privado
Municipio: Tineo; Contacto: Alejandro Gonzalez 609 133 151
10 míst, kuchyně, pračka, krb, teplá voda, internet. Přijímá pouze dobrovolné dary.
To se nachází mezi Salas a Tineo v obci Bodenaya.

mailto:marciallaespina@hotmail.com
http://htpp//www.alberguetexu.com
mailto:eltexualbergue@gmail.com
http://www.caminotineo.com/portada_1.htm
mailto:marciallaespina@hotmail.com
http://htpp//www.alberguetexu.com
mailto:eltexualbergue@gmail.com
http://www.caminotineo.com/portada_1.htm


 



04 TINEO > POLA DE ALLANDE (31,9 km) 
Jak již bylo uvedeno v popisu předchozí etapy, vede cesta podél horní části svahu, stoupá v 
sousedství La Fuente a bere tzv. Camino de la Sierra, na Alto de Navariego a viděl stráž a Cruz, 
kde jsou překročeny tisíce metrů nadmořské výšky. Na špinavé cestě sestoupíte na silniční 
křižovatku u Piedratechy. Asfalt pokračuje doprava, ale velmi brzo opuštěn pobočkou vlevo, která 
nás v rychlém sestupu vede ke spodní části údolí, kde se nachází klášterní skupina Santa María la 
Real de Obona. 

Město stejného jména je na pravé straně a na kopci, poněkud stranou od opatství a cesta neprojde 
to, spíše vzdaluje odbočka vlevo jít až na druhou stranu údolí ven do malé vesnice Villaluz, v místě, 
kde se točí doprava a ubírá úzkou silnici, řetězy ruženec čtvrtí nebo vesnic, jako jsou: Vega del Rey, 
Berrugoso, Las Tiendas, Campiello, El Fresno a El Espín; nakonec dorazit do města Borres. 

Z Borresu se poutník musí rozhodnout, zda bude následovat trasu po silnici, nebo zkratky označené 
značkami; První představuje trvat krátkou odbočku kontinuální, ale velmi silný růst, a druhý 
zahrnuje Alto de Lavadoira proříznutí drah na strmých svazích a značným zvýšením, vždy jízda na 
uvedenou cestu. Na druhou stranu, tyto cesty, mají hodně štětce a deště nejsou příliš průchodné. 

Z Alto de Lavadoira, nechte silnici, která bere velkou oklikou a následovat cestu, která trvá na levé 
straně, které v rychlém sestupu vede k Pola de Allande který leží na dně údolí, kolemjdoucí krásná 
vesnice Ferroy. 

 
Albergue Casa Ricardo
Dirección: Campiello
Contacto: 985 801 776 Rubén
Web: www.alberguecasaricardo.es; Email: reservas@alberguecasaricardo.es
Nachází se v malé vesnici Campiello, v obci Tineo (Asturias) a ve venkovském prostředí, Casa Ricardo 
hostel nabízí výborné zázemí pro odpočinek a zastavit podél Camino Primitivo.Somos povinné místo v 
cestě :) Naše umístění je ideální pro stádium nemohoucích. Jakmile se dostanete do města, na pravé straně 
silnice, přímo před našim bar-shop, nazývaný také Casa Ricardo.El Albergue. Boty a vycházkové hole. 
Hostel, jehož zařízení je zcela nové, má nádhernou terasu vybavenou stoly a židlemi, kde můžete odpočívat 
a relaxovat, stejně jako připravovat se na další den. Má také velkou kuchyň-jídelnu pro volné použití a je 
vybavena indukční deskou, mikrovlnnou troubou, lednicí, kávovarem a všemi druhy nádobí; dvě společné 
pokoje s palandami (vybaveny jednorázovými prostěradly, přikrývkami a samostatnou skříní); dvě 
kompletní koupelny pro muže a dvě pro ženy; prádelna a sušárna; mimo prádlo se sklonem, topením a 
lékařskou skříní. Máme také dvě dvoulůžkové pokoje s koupelnou. 

Albergue de Borres
Municipio: Borres; Plazas: Número de plazas:12; Contacto: 985 800 232
Klíče jsou trvale v krabici u dveří hostelu.

Albergue de Pola de Allande
Dirección: Avenida de América, 46, Pola de Allande
Contacto: Personal del Ayuntamiento 985 807 004

http://www.alberguecasaricardo.es/
mailto:reservas@alberguecasaricardo.es
http://www.alberguecasaricardo.es/
mailto:reservas@alberguecasaricardo.es
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05 POLA DE ALLANDE > LA MESA (20,5 km)

Pokud jde o tvrdost, je to pravděpodobně královna Camino Primitivo, ale je to také alespoň jedna z 
nejkrásnějších etap. 

Silný výstup z Pola de Allande do Puerto del Palo je, nikdy lépe řečeno, „palo" (hůl). To lze 
provést po silnici nebo cestu, která trvá na levé straně silnice po cestování jeden kilometr, přičemž 
některé paralely k němu a strmé stoupání, končit opět v tom se shodují na jednom místě, silniční, 
kde je kašna a odkud je výstup do přístavu dokončen. 

Možnost asfaltu splňuje stejný svah, ale s rodey, které vždy berou silnice. Tři kilometry po silnici, v 
malé vesnici Peñaseita, je poutní hostinec. Cesta pokračuje na stejné firmy na velké zatáčky, kde se 
stáčí vpravo na cestu, která dělá vyhnout obrovské rodeo jako „S“ kreslí asfalt. 

V horní části Puerto (1100 m. Nm), v případě, že den je jasné, že stojí za ohlédnutí, krajina 
přehlídka je působivý, jak je již patrné z přední části. Ze stejného přístavu vede cesta napravo a po 
trase elektrifikační drátů sestupuje téměř rovně do opuštěného města Montefurado. V tomto úseku 
doporučujeme opatrnost, protože je to velmi kamenité přechod. 

Střídavě s cestou AS-14 jsou pokryty tři kilometry, které oddělují Montefurado od Lago. Procházíte 
před Café-bar Serafin a okamžitě si vezmete větev vpravo, která po překročení některých borových 
lesů vede do Berduceda. 

Již v mírnějším a vlnitějším terénu jsou po horských pohořích následovány zemědělskými a lesními 
tratěmi až do vzdálenosti 4 km dlouhé. chybí se do vesnice La Mesa, zvědavé místo, kde se poutník 
nachází v údolí nebo v přístřešku. 

 

Albergue de La Mesa
Dirección: A la entrada, La Mesa
Disponibilidad: Todo el año; Precio: 5 euros
Plazas: 18 en cama, 12 en colchones.
Observaciones: Vzdálenost mezi ubytovnami Granadas a Mesa je 19 km.
Contacto: Información en el Ayuntamiento.



 



06 LA MESA > GRANDAS DE SALIME (18,1 km) 
Tento popis musíme začít upozorněním, že i když je to jen osmnáct kilometrů, je to značně tvrdé, 
protože první část je velmi příkrý a divoký svah k samotné přehradě, přechází přes téměř tisíc metrů 
nadmořské výšky na 150 metrů. A druhá část sedmi kilometrů je strmým stoupáním do Grandas de 
Salime. 

V celé cestě není nejmenší služba, ve skutečnosti jen uprostřed vzestupu k Grandas, který je na 
silnici, je hotel, který může nabídnout malý nebo velký odpočinek. 

Výjezd z La Mesa je jedinou možnou cestou, která nás vede do Buspolu nebo Villar de Buspol, 
téměř opuštěného místa, kde se nacházejí některé zemědělské budovy. Hned na tomto místě dlouhý 
a prudký pokles se začíná přehrady, názory na jasného dne, propast vytesané u řeky Navia, jsou 
působivé, ale musíte dávat pozor na silnici, že hodně z toho je ponořen do lesy listnatých stromů. 
Klesání končí na silnici AS-14, která je vedena vlevo, a velmi brzy se dostanete na stejnou 
přehradu, kde projíždíte nádrž. Musíte pokračovat po stejné cestě, dokud se nedostanete k vrcholu, 
kde budete mít cestu vlevo, která vede k Grandas. Tento krátký úsek je nízký, ale velmi hustý, 
občas pokud někdo nečistí, stává se téměř neprůchodným, jak se to děje v mnoha cestách Asturie. 

 

Grandas de Salime
Municipio: Grandas de Salime
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 5 euros
Plazas: 54 en cama y 21 en colchones.
Contacto: Contanto con el Ayuntamiento
V nemocnici od 1. června do 31. září.



 



07 GRANDAS DE SALIME > FONSAGRADA (25,7 km)

Největší obtížnost této etapy je výstup na Puerto del Acebo, který je vysoký 1030 m, ale je to 
vzestup, který se rozprostírá na dlouhé vzdálenosti a je hladký a snesitelný. Právě výše je Asturie 
opuštěn, aby vstoupil do Haliče a konkrétněji do provincie Lugo. 

Trasa jezdí na koni od silnice AS-28, prochází mnoha vesnicemi a malými městy, ale téměř všichni 
bez nejmenšího servisu, protože i bar, který existuje v Puerto del Acebo, zvažuje svého majitele, na 
malou podporu, kterou obdrží od příslušných orgánů. Poutník tedy musí být sám po celý den 
zásobován potravinami a nápoji. 

Výjezd Grandas je u Collegiate Church of El Salvador, který se nachází ve stejném centru. 
Vezměte Calle del Carmen a pokračujte po cementované cestě, která je prodloužena prašnou 
cestou, která končí silnicí AS-28 ve výšce vesnice La Farraza. Za stejné silnici se dostanete 
Cerrejeira a brzy vzít cestu vpravo, která vede k Padraira, procházející obcemi Malneira, San 
Julian a Castro, v těsné blízkosti všichni dohromady a bez jakékoliv služby pro poutník 

Od Padraira Puerto del Acebo, trasa vede souběžnost s cestě do rámec vesnic Gestoselo a 
Peñafuente je nedaleko Bustelo kde silnice kolem kopce na pravé straně, zatímco cesta pokračuje 
rovně. Je třeba poznamenat, že tato cesta může být také velmi zarostlá kvůli hojné vegetaci a být 
poněkud neprůchodná, v tomto případě je silnice jedinou a nejlepší možností, jak se dostat do cíle. 

Asturie a Galicia se neshodli na způsobu, jakým mají signály umístit. Asturias udává směr Santiago 
prolínajících linií hvězda Road, zatímco Galicia dělá pravý opak, a proto je vhodné, aby poutník 
změnit „čipu“ a postupujte podle značek, ale v opačném směru jako předtím. 

Opět zde silnice odděluje právo a ucházející sleduje dráhu nalevo, že mírný sestup nás vede k 
Cabreira, mini vesnice, která protíná silnici a pokračujeme po ní až do Fonfria, místo, které 
nenabízí žádná služba Po překonání jeho „čtyři“ domů, vzít zanechal stopu, která vede přes borové 
lesy, ale zpátky na stejné silnici, nyní na vrcholu míst Barveitos a Silvela, kteří jsou velmi blízko. 
Stejným způsobem, neustále tkaní s AS-28 a procházející obcí Paradanova, můžete skončit 
překonání zbývající do Fonsagrada, kde spolu dlážděná cesta k němu vede „Fons Sacrata“ církve 
a prostor bývalé nemocnice. 

Albergue de Castro
Municipio: Castro Asturias
Disponibilidad: Todo el año, exceptuando lo referido.
Precio: 11 € Obsahuje jednorázové prostěradlo. K dispozici je jedna deka na lůžko.
Plazas: 16 plazas; Categoría: Privado
Observaciones:
Pronájem stanů. V baru malá knihovna, TV, WiFi a počítač pro připojení k internetu (0,50 € za půl hodiny).
Contacto: Juan y Sandra: 985 924 197, 664 732 541
Web: www.facebook.com/alberguedecastro; Email: alberguedecastro@gmail.com
Všechny pokoje jsou ještě 4, ale prostornější, nahradily skříně zásuvky pod postelí pro ukládání batohu, každý pokoj 
má malou banku a ramínka. 
Sada látkových plátků s přehozem a ručníkem 3 €. 
V přízemí hostelu je nyní prostor pro volné použití všech hostů, s mikrovlnnou troubou, příbory a drobné nádobí. K 
dispozici je automat na občerstvení a teplé nápoje. Postupujte podle knihovny a pohovky, ale není tam žádná televize 
ani počítač. Tato oblast je vždy otevřená všem, aby mohli jíst, odpočívat v době, kterou chcete. Snídaně není v ceně a 
použití přístroje může být také na programu, který chcete. 
Bar se otevírá od 9:00 do 11:00. Každopádně existuje někdo, který pokryje zbytek plánu. 
Pokračujeme v prádelně (3 € na stroj). Máme pračku a sušičku. A udržet naše servisní kempování 3 € osoba / noc při 
nocování ve venkovním prostoru. 

Albergue de Fonsagrada
Municipio: Fonsagrada
Disponibilidad: Todo el año; Precio: La voluntad
Categoría: Albergue de la Xunta; Contacto: Ayuntamiento

http://www.facebook.com/alberguedecastro
mailto:alberguedecastro@gmail.com
http://www.facebook.com/alberguedecastro
mailto:alberguedecastro@gmail.com


 



08 FONSAGRADA > CADAVO BALEIRA (29,1 km) 
Fonsagrada se nachází na vrcholu kopce a značky nás směřují k fontáně, která dává jeho jméno 
městu a která se nachází vedle farního kostela. U některých pruhů na zadní části zmíněného kostela, 
historické jádro přes spadají do volného prostoru, kde čerpací stanice, který je zleva doprava podle 
nezpevněné cesty a končící na C-630, který pokračujte k Padronu, vesnici, která je viditelná 
vpředu a která se kříží, aby se vrátila na cestu. Právě v tomto místě na silnici a na levém břehu je 
poutní hostinec. 

Montouto, dokud budete chodit po cestách střídajících se silnicí, takže trochu Padrón se lesní cestě, 
která končí v Villardongo zase na silnici a polních cestách je dosaženo Piedrafitela a Montouto. 
Je to poté, co strávil druhou město, když je silnice široce oddělen od asfaltu a začal stoupat po níž 
následuje dlouhý sjezd do Paradavella, na tomto místě se nachází bar, jehož vlastníkem je sama o 
sobě laskavost a je to ona, kdo kdysi radil poutníky oni byli na cestě k vrcholu Lastra, pro objížďky 
přes křoví, bylo neprůchodné plevele, ale k dnešnímu dni jsou čisté plevele a mohou projít cestou 
sedm kilometrů tam dlouhé až na vrchol. 

Silniční a dálniční znovu zmatený, trochu oklikou, který startuje A Lastra překročit malý kopec před 
námi, reemerges na asfaltu v horní části Fontaneira od čehož vyplývá, do města Fontaneira a 
konkrétněji až do příjezdu do výšky hřbitova, který je ohraničen, aby vystoupil na trati, která stojí 
před rozptýlenými kopci, které musíme čelit. Po posledním sestupu vstoupíte do Cadavo Baleira, 
kde se nachází poutní ubytovna. 

 

Albergue de Padrón de Lugo
Dirección: Carretera de Fonsagrada a Cadavo, Padrón
Disponibilidad: Todo el año; Precio: 5 euros
Plazas: 12
Categoría: Albergue de la Xunta
Contacto: Llamar a Victor (jeho telefon je napsán na dveřích)
Přímo u obce podepsat na stejné cestě.

Albergue de Cádavo - Baleira
Dirección: Campo da Feira – Cádavo Baleira
Disponibilidad: Todo el año
Precio: Los que establece la Xunta
Plazas: 22
Categoría: Albergue de la Xunta
Contacto: 636 947 117, 636 020 292
U vchodu do Cádva Baleira je tento hostel Xunta. Velmi dobře vybavený.
Není dovoleno spát na podlaze.



 



09 CADAVO BALEIRA > LUGO (29,3 km)

Lugo se cítí blízko. Třicet kilometrů je na vině. Uložení první sklon Alto de la Vaqueriza, zbytek 
trasy je jemný sestup ke vchodu Lugo, kde je malý údolí v okolí města sahá. 

Na konci Cadavo stopy doleva vede do vesnice Pradeda, a pomineme-li kaple Remedios 
pokračovat po stejné průchozí do Alto de la Vaqueriza. Krásných lesních cestách a soustředění, 
cementované trati, kde je dosaženo kaple Carmen. Kousek dál je město bez nároku na služby pro 
poutníky, Vilabade. Překračuje Royal Street, kolem zajímavého farního kostela, který vlastní toto 
místo a stejné malé silnici, která vede přímo k Castroverde následovně. V jeho farní kostel, který 
se nachází na levé straně silnice, žluté šipky zpět, a prašné silnici mimo malé raketové komunikací. 
Poutník musí přes silnici, a vlevo tunel je správný směr. Aniž by ztratily značky kráčíte malými 
skupinami zemědělské populace, který neklade nejnižší služby. Tak, podle stejného místní dráhy, 
zpevněné střední - střední cestu, prošli jsme řetězec malých obcí nebo skupin chovatelských domů, 
jako jsou: Moreira de San Paio, Vilar, Pallota, Santa María de Gondar, Cantera a Bascuas. Po 
překonání této poslední vesnici, budete pokračovat po lesní cestě, která se střídá s LU-530 
dosáhnout Carballido, které překračuje, a kousek dál, je stmelil doprava je rozšířen o další lesní 
cesta je přijata. 

Jak jsme se k nám blíží do hlavního města, silnice, kupodivu stále kamenitá a nerovnoměrná. 
Překračuje dálniční nadjezd a je zřejmé, že vstup do Lugo těchto předměstí, reaguje na jasnou vůli 
vyhnout se obrovský provoz, který podporuje hlavní silnici. 

Sousedství, které obvykle tvoří vestibuly hlavního města, sestupuje do údolí vytesaná do řeky, která 
obklopuje město, které již mohou vidět přední, která je dosažena po posledním úsilí řešit krátký, ale 
vydatný výstup na městskou kopec. 

 

Albergue de peregrinos de la Xunta
Dirección: Rúa das Noreas, a escasos 100 metros de la Puerta de San Pedro, Lugo
Precio: 5 euros
Plazas: 20 plazas (vybaveno i pro tělesně postižené)
Contacto: 618 425 578 (José Antonio)
Email: jose.veleiro@hotmail.com
Dveře od 22:00 jsou uzavřeny a v 8:00 je nutné odjet.

mailto:jose.veleiro@hotmail.com
mailto:jose.veleiro@hotmail.com


 



10 LUGO > SAN ROMÁN DA RETORTA (19 km) 
Odjíždíme z Lugo k Římskému mostu, odbočíme doprava a za pár metrů následujeme řeku. 
Okamžitě se začne stoupat silnice, což jsou spíše ulice a silnice obytných oblastí kolem Lugo. Po 
překročení silnice přes podchod, okresní silnici, která nás vede z vesnice do vesnice, dotykem cesty 
s malými soukromými farmami, tak typickými v Haliči. Cesta je pohodlná, i když běží podél 
asfaltu. 

Jediný bar, který najdeme v San Vicente de Burgo (Mesón As Searas), je bezpochyby největším 
městem, které jsme překročili. S pěkným kostelem přímo před barem. 

Pokračujeme na cestě, vždy po silnici a asi 3 km odtud. Cesta opouští trať vpravo. Není to moc 
úsek, který se děje po zemi. Stačí, když projedeme malou vesnicí, která má tvar S. Asi 100 metrů 
pod sebou jdeme na silnici a odbočíme vlevo a zanecháme vpravo kostel (Santalla de Bóveda). 
Překročili jsme malý potok a pak jsme začali stoupat po silnici, která se odbočila doleva, abychom 
obnovili silnici, kterou jsme byli zpočátku, těsně před San Pedro de Mera. 

Po cestě 1,5 km čisté silnice překročíme Hospital, kde malý ohyb řezá křivku silnice. Ale to sotva 
záleží na tom, že je málo. 

Procházíme San Pedro de Baixo a Taboeiro (kde je vyhlášená taverna Rodrigo, která je uzavřena, 
a Mesón Crecente, který je vzdálen asi 200 metrů). 

Nakonec dorazíme do San Román de Retorta a přijme nás jeho malý kostel. Město je malé a 
jediný bar, který se dobije, je přímo před kostelem. Dva kroky daleko je římský milník (nebo spíše 
jeho kopie, i když nikdo jej nedokázal odlišit od původního). Albergue se nachází ještě 900 metrů 
od silnice. 

 

Nuevo albergue
Municipio: San Román da Retorta
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 5 euros
Plazas: 12 plazas
Categoría: Perteneciente a la Xunta
Contacto: 638 962 807
Otevřeno v roce 2008. V současné době chybí údaje.



 



11 SAN ROMÁN DA RETORTA > MELIDE (30 km) 
Jedná se o etapu, která jde dlouhou cestu, je dobře označena a má jen obtížnost malého horského 
průsmyku, který se blíží větrným mlýnům. 

Procházka v zimě je docela těžká, protože většinou přitahuje vítr silou. Okraj Melida a přístup k 
městskému jádru je trochu těžký, protože celý tento prostor je pro asfalt a pro ulice okrajových 
čtvrtí. 

POZNÁMKA: 

Signalizace silnice mezi San Román da Retorta a Seixas je hozena na straně silnice, takže musíte 
být velmi opatrní, abyste nepřešli. 

http://www.mundicamino.com/los-caminos/62/ruta-del-salvador/ 
http://www.mundicamino.com/los-caminos/54/camino-primitivo/ 

http://santiago-compostela.net

http://www.mundicamino.com/los-caminos/62/ruta-del-salvador/
http://www.mundicamino.com/los-caminos/54/camino-primitivo/
http://santiago-compostela.net
http://www.mundicamino.com/los-caminos/62/ruta-del-salvador/
http://www.mundicamino.com/los-caminos/54/camino-primitivo/
http://santiago-compostela.net


Albergue Ponte Ferreira
Municipio: Xente Ferreira
Disponibilidad: Todo el año; Categoría: Privado; Observaciones: WiFi

Albergue de Augas Santas
Municipio: Augas Santas
Dirección: Ayuntamiento; Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 36 plazas
Contacto: V samotné obci.

Albergue de Seixas
Municipio: Augas Santas
Dirección: Siexas; Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 34; Categoría: Municipal
Contacto: Otázky komukoli ve městě.
Hostel je v Seixas ve farnosti Merlan. Je to 2,4 km od Augas Santas.

V Augas Santas je také hostel ve staré škole, ale nemají matrace, které by strávily noc, nedoporučuje se.

Albergue Alfonso El Casto
Dirección: Avda de Toque e Friol, 52-54/Melide, 15800.
Contacto: Betania 981 506 454; info@alberguealfonsoelcasto.com
Nový hostel v Melide. Nachází se v centru města, 150 metrů od kostela a historického centra a 200 metrů od 
zábavního a obchodního centra. Je umístěn v obytné a klidné oblasti, optimální pro obnovu síly. 
Otevírací doba: 10.30 - 23.00 Snídaně: 7.00 - 8.30 Bar: 13.00 - 22.00 / Uzavřeno od 9:00 do 10:30 z důvodů čištění. 
Pokoje: Pokoj pro malou skupinu: 4 lůžka, 4 místa. Prostor pro velké skupiny: 6 palandy, 12 míst. Společenská 
místnost: 9 palandy, 18 míst. Pokoje s přímým kontaktem s vnějším výhledem. 
Jednolůžkový: 10 € osoba: S přikrývkou, jednorázovým povlečením, skříní, zátkami, jednotlivé lampy. 
Příplatek: 1 € sprchový ručník / 100% bavlna ložní prádlo 2,5 € / 
Přeprava batohů € 3. 
Snídaně: Snídaně č. 1: Káva s dvojitým mlékem / kolakao / čaj + croissant / toast / napolitana / obiloviny 2,5 € 
Snídaně č. 1: káva s dvojitým mlékem / kolako / čaj + croissant / Toast / Neapolitan / cereálie + přírodní džus 3,5 € 

Albergue o Cruceiro
Dirección: Ronda de La Coruña, 2 – 15800 Melide
Price: 10 Euro.
Contacto: Fernando 616 764 896; www.albergueocruceiro.es; info@albergueocruceiro.es
Hostel v centru Melide se třemi patry. Historická budova z počátku dvacátého století byla kompletně rehabilitována. 
Nejvíce centrální a prostorný hostel v Melide. Většina pokojů má dřevěné podlahy. Ohromující točité schodiště 
Azulejos z vchodu Andaluského vlivu. Obdivuhodný panoramatický výhled na kruhové objezdu v centru města 
Melide. Venkovní terasa. Velká vnitřní terasa pro praní a sušení oblečení. Velká pračka a sušička ve třetím patře. 
Moderní výtah. Samostatné služby pro muže a ženy se všemi komfortem a výhodami. Maximální čistota a hygiena. 
Vynikající osobní péče. Garáž pro kola. Stálá expozice obrazů historického dědictví Melidense. Klimatizace a topení 
v pokojích. Dřevěné stoly v haličském stylu. Vnitřní galerie s okrasnými krystaly. Vybavená kuchyň. 
Pozorování: Možná jedna z nejlepších soukromých ubytoven na Camino de Santiago. 

Albergue de Melide
Dirección: Rúa de San Antón s/n. Melide
Disponibilidad: Todo el año (13:00 – 11:00); Precio: La voluntad
Plazas: 130 místa na palandách a mnoho dalších na podlaze, je-li to nutné
Categoría: Albergue de la Xunta. Observaciones: Má stáje a 5 míst pro koně.
Contacto: 981 504 266; Nachází se ve velmi klidné ulici směrem k východu.
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