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Via de la Plata je nejdelší poutní cestou ve Španělsku, od Sevilly v Andalusii a směrem na sever 
přes provincie Extremadura a Castilla y Leon do Salamanca a Zamora. 

Dějiny 
Přestože Via de la Plata (trasa Silver) následuje starou římskou silnici směrem k kovovým dolům v 
severním Španělsku, její jméno nemá nic společného se stříbrem. Jméno je pravděpodobně 
odvozeno z latinského slova "platea", což znamená širokou silnici nebo "Lapidata", což znamená 
kamenná cesta. Dalším možným původem je arabské slovo Balatta, které znamená silnici. 
Trasa byla používána i před Římany, v prehistorii byla tato cesta využívána zahradníky k přesunu 
domácích zvířat v létě z jihu na sever a naopak. Později byla trasa dobře známá pro obchodníky, 
kteří přišli do jižních přístavů Pyrenejského poloostrova a obchodovali s keramikou a šperky pro 
suroviny ze severu. 
Via de la Plata byla využívána různými migračními skupinami k napadení a v 8. století umožnila 
Maurům postupovat do severního Španělska a naplnit mocenské vakuum, které Římané opustily na 
poloostrově. Později tuto trasu používala španělština pro Reconquistu. 
Trasa byla použita k poutě během maurské kontroly také od 10. do 12. století. Dokonce i zvony z 
katedrály v Santiagu, které byly přemístěny do mešity v Córdobě od Al-Mansura, byly přeneseny 
zpět do Santiaga ve 13. století. Ale v pozdějších stoletích využívala tato cesta až do svého oživení v 
80. letech méně poutníků. 
Dnes jde asi 3,5% poutníků na Via de la Plata, Camino Frances zůstává nejoblíbenější cestou. 

Stezky 
Ačkoli Via de la Plata není široce využívána poutníky, je velmi dobře značena. Stezky se budou lišit 
od úzkých cest až po dlážděné cesty. Neexistuje mnoho nerovných a hrubých terén a celkově je 
snadnější projít Via de la Plata z hlediska výstupů a sestupů než Camino Frances. I když je 
Španělsko ve všeobecnosti hornatou zemí, Via de la Plata sleduje nejjednodušší cestu, takže 
nebudete stoupat na vrcholky hor. 
Průchody skrze větší města na cestě mohou být někdy obtížnější, protože nejsou dobře označeny, 
ale místní obyvatelé a kanceláře cestovního ruchu budou rádi, že vám pomohou v nouzi. Tam je 
méně vesnic v některých částech Camina, takže se budete muset zásobit podstatně více.  
V některých částech Extremadury budete chodit desítky kilometrů, aniž byste prošli nějakou osadou 
a léta v jižní části Španělska mohou být úmorná. 

Kdy jít 
Během ranního jara můžete stále najít sníh v nejvyšších vrcholů a s největší pravděpodobností budete mít 
několik deštivých dnů, které mohou být velmi nepříjemné, jako v Extremaduře, kde například budete muset 
projít blátem. 
Většina poutníků naplánuje svou pouť, aby došli do Santiaga de Compostela dne 25. července. Pamatujte, že 
červenec je v jižním Španělsku extrémně horkým měsícem, proto si zajistěte pití a chráněni před sluncem. 
Pokud plánujete pouť na konci srpna, začátkem září, budete moci profitovat ze sezóny sklizně a velkého 
počtu festivalů v této části Španělska. 
Podzim je skvělý čas pro pozorování ptáků, protože Via de la Plata následuje přirozenou stěhovavou 
chodbou a budete mít možnost sledovat ptáky, které míří ze severu na jih. 
Zima je nejméně populární sezónou, ale pokud chcete mít osamělou zkušenost a pokud se adekvátně 
připravíte a zjistíte, které albergue zůstanou otevřená v zimě, není to období, kterému byste se měli vyhýbat. 

Trasy 
Trasa začíná v Seville a jde na sever. 
Po Zamorovi se musí poutník rozhodnout - zda pokračovat na Via de la Plata ve stejném severním 
směru na Astorga, a pak se připojit s Camino Francés pokračovat do Santiaga, nebo jít přímo do 
Santiaga podél trasa známá jako varianta Galicie nebo Camino Sanbrés, která se otáčí na 
severozápad a prochází přes Ourense do Santiaga. Obě trasy mají délku přibližně 1 000 km a dají se 
projít přibližně za 6 týdnů. V porovnání s Camino Francés má Via de la Plata velmi málo poutníků, 
přesto má stále dobrou síť alberge, ačkoli některé z nich jsou poměrně dlouhé (přes 30 km).  



01 Sevilla > Guillena (23 km)  

01 – Sevilla > Guillena (23 km)

Dirección: C/Federico Garcia Lorca,8 41210 Guillena
Precio: 12,00 euros desayuno incluido
Plazas: 14 camas.
Categoría: Privado
Observaciones: Dispone de cocina wifi,
Contacto: Hospitalera:JACQUELINE Tel:600 117 234 y 955 785 262

Dirección: Avenida de la Vega, s/n. Guillena
Disponibilidad: Todo el año
Precio: Entre 8/10 euros
Plazas: 20 plazas
Observaciones: Apertura a las 14,00 horas y cierre a las 21,00 horas
Contacto: Tlf: Ayuntamiento Guillena 955785005 1



  Výchozí bod je od samého srdce Sevilly, od Puerta de la Asunción po krásnou katedrálu.  
Prvním krokem je Avenida de la Constitución a ulicemi: García de Vinuesa, Jimios, Zaragoza, 
Reyes Católicos a most Triana, kde se prochází větev Guadalquivir. Pokračujte po ulicích San 
Jorge a Castilla až do konce. 

Poté, co projdete před kaplí Cachorro, musíte jít nahoru po schodech projít přes dálnici Huelva a 
vystoupit na kruhovém objezdu, který je obklopen, aby se vydal na cestu k velkému parkovišti. 

Už můžeme vidět most pro pěší, který budeme potřebovat k překročení řeky Guadalquivir. Již na 
druhém břehu se můžete vydat rovnou do Camasu nebo jít rovně paralelně k řece, procházet 
farmou Gambogaz a pod železniční tratí, jít přímo do Santiponce a opouštět Camas vlevo, pokud 
zvolíte tuto zkratku. 

Věž kláštera San Isidoro del Campo je odkaz, který už poutník vidí. Město prochází hlavní ulicí a 
na jejím konci je Italica, římská kolonie, která v roce 200 založila Escipión. z C. 

Cesta pokračuje opouštěním zříceniny italice nalevo a u kruhového objezdu se silnice odbočí 
vpravo přes N-630 směrem na La Algaba, která je vzdálena asi 400 metrů. 

Některé stromy eukalyptu vlevo ukazují cestu, která vede vedle staré železnice Cala. Jízdní kola 
mohou mít asfalt, který slouží Emasesi, a dokonce i tato volba se doporučuje pro pěší v období 
dešťů. 

Několik kilometrů po překročení proudu mlýnů je dosaženo průběhu řeky Rivera de Huelva a brzy 
oranžová pole umožňují přístup do města Guillena, kde jsme našli konec první etapy.

CAMAS - SANTIPONCE - 5.0 KM 
Procházíte před radnicí a farním kostelem Santa María de Gracia, pokračujte rovně, dokud 
nedosáhnete kruhového objezdu, který protíná a trať projde průmyslovou oblastí. Cesta je zcela 
plochá a na obzoru se brzy objeví silueta Santiponce.

SANTIPONCE - GUILLENA - 12.3 KM 
Zříceniny staré Italicy jsou pozadu a nalevo. Pozemek je zcela plochý a po silnicích po překročení 
N-630 dorazíme do Guilleny ve dvou dlouhých hodinách.
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02 GUILLENA > CASTILBLANCO de los ARROYOS (19 km) 

 
02 – Guillena > Castilblanco (19 km)

Poté, co opustil Guillenu a prošel kolem řeky, pokračujte po kruhovém objezdu, žluté šipky, 
namalované na kamenech a na stromech, naznačují, že musíme odejít vlevo, které nás zavedou do 
Castilblanca de los Arroyos.

Krásná scéna, kterou se chystáme uskutečnit v této cestě, samota a ticho uprostřed nádherné 
krajiny, bude našim nejvěrnějším společníkem. 

Od náměstí radnice opouštíte město sportovním centrem a hned po jeho procházení odbočíte 
vpravo a překročíte řeku Rivera de Huelva. 

Žluté šipky nás vedou k velmi blízké prodeje, a na tomto místě, kde máte odbočit vlevo okamžitě 
přejděte silnici Guillena, Burguillos a sledovat silnici před mírným stoupáním na Castilblanco de 
los Arroyos. 

Nejpozoruhodnějšími odkazy jsou letové pole, které po překročení silnice je na pravé straně, pak 
úsek skluzů (hladké výkyvy a pády), které končí v poli oranžových stromů. 

Od tohoto okamžiku převládají hospodářství s hospodářskými zvířaty s dubovými duby a 
korkovými duby. Znaky nás vedou na výstupu a mezi portely až do konce jeviště. Než budeme 
procházet před hotelem Castillo Blanco, který se nachází na úpatí silnice, která vede do města.

Dirección: Urb. La Sierra, s/n (100 ms de la gasolinera), Castilblanco
Disponibilidad: Durante todo el año.
Precio: 3 euros
Plazas: 19
Categoría: Municipal
Observaciones: No admite reservas
Contacto: Oficina de Turismo 955 73 53 67 Marta

2

2



03 Castilblanco de los Arroyos > Almaden (29 km) 

03 – Castilblanco > Almaden de la Plata

Sedm nebo osm hodin bude vyžadovat, aby poutník cestovat do téměř 30 kilometrů po osamělém 
jevišti. Poradíme si za předpokladu, vodu a něco k jídlu, protože celá cesta neexistuje provozovna 
nebo místo k načerpání nových sil. 

Ponechává na silnici Castilblanco Almaden a první na této cestě jsou cestoval 16 km. Vpravo od 
vchodu do Forest Park El Berrocal. V tomto okamžiku se poutník může rozhodnout, že bude 
následovat silnici nebo překročit určený park. Věříme, že je mnohem zajímavější a zábavnější 
druhá alternativa, ale tak dlouho, jak je park není uzavřen, protože v tomto případě nám nezbývá 
než pokračovat po stejné cestě. 

2 km je Morel (lesní dům), kde se nachází vrátnice a kde snad můžeme poskytnout nám s vodou. 
Pokračujeme po zpevněné cestě k několika kilometrů a výšky miliario, odbočit vlevo a po 
překonání malý můstek, takže našim opustily některé zemědělské usedlosti opuštěných, opouští 
farmu za branou následuje další malý později 

V tomto okamžiku se silnice stává vzestupný trend, zejména na konci, který je strmá stoupání na 
vrchol Kalvárie. Schod k Almadénu je krátký, ale velmi výrazný.

Dirección: C/. Puerto de la Cruz s/n. Almadén de la Plata
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 5 euros
Plazas: 68 camas en literas. Los peregrinos tienen 16 plazas de alojamien
Categoría: Juvenil
Observaciones: No admite reservas. Peregrinos presentar la Credencial. Non-stop
Contacto: 653 51 60 09 Consuelo
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04 Almaden de la Plata > Real de Jara (17 km) > Monesterio (37 km) 

04 – Almaden de la Plata > Monesterio (29 km)

ALMADEN de la PLATA > REAL JARA (16,5 km) 

Krátká etapa, pouhých 17 km. ale malý nožka pro své neustálé vzestupy a pády, v každém případě 
příjemný, ale nenabízí možnost kratší trasy. 

Výjezd Almadén je přes arénu. Asi 3 km je dosaženo domu Casa de la Postura, kde odbočíte 
vpravo a procházíte kolem rybníka prasat, budete následovat cestu s bohatou vegetací. Buďte 
opatrní v této části, protože žluté šipky nejsou příliš viditelné. 

Cesta vede u silnice, která spojuje Almadén s El Real de la Jara a pokračuje podél toku Víbora, 
brzy se pojede trať, která vylézá na farmu Arroyo Mateos. Brána je překročena a po stráži strmý 
svah, který končí v potoku, následuje značné stoupání nás vede k bráně, která ukazuje výstup z 
farmy (trasa pro tuto vlastnost je asi 5 km přibližně). 

Několik metrů od brány vedete cestou napravo, která ve svahu vede k orientačnímu bodu, který 
označuje km 4, pokračujte stejnou cestou na příjemné a rovnou procházce k milníku kilometru 1 

Na tomto místě hala Real de la Jara, krásný dub a milionář připomíná Joseho Luise Salvadora, 
který byl jedním z velkých propagátorů Via de la Plata a přítelem přátel Camino de Santiago.

Dirección: c/ Pablo Picasso s/n, Real de la Jara
Disponibilidad: Todo el año. Apertura y cierre: no tiene.
Plazas: 28
Categoría: Municipal
Observaciones: No admite reservas. Peregrinos presentar Credencial.
Contacto: Telf 954 733910 / 954 733447
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05 Real de Jara > Monesterio (21 km) 

REAL JARA > MONESTERIO (20,8 km) 

Téměř 21 kilometrů odděluje Real de la Jara od Monesterio, trasy, která se z větší části rozkládá 
na mírném výstupu, protože začíná v nadmořské výšce asi 400 m. a končí přibližně 700 m. nad 
hladinou moře. 

Je to příjemná fáze, i když bez středních populací. První polovina uteče z asfaltu, nikoliv druhá 
část, která z ní dělá klouzání na silnici N-630. 

Brzy poté, co opustil Real de la Jara, napravo od farního kostela, je vynesena cesta, která je přesně 
známá jako La Plata. Krátký výstup, následuje sestup, nás vede k potoku, který po jeho překonání 
přivítá poutník pravý zámek. Říkají, že v tomto opevnění žili bojovníci, jejichž posláním bylo 
bdělost Cesta a obrana poutníků. 

Dobrý úsek pastvin, s jedinou společností, kterou nabízejí duby, duby z korku a chaparros, končí v 
poustevně San Isidro, kde se místní obyvatelé shromáždí 15. května na počest svatého. 

Okamžitě je křižována silnice vedoucí do Llareny a odtud je trvalým odkazem hlavní stoupající 
silnice vedoucí do Puerto de la Cruz; nejprve vlevo a poté po kempu vpravo. 

Měkký a příjemný sestup z přístavu poskytuje konec tohoto dne do města Monesterio.

Dirección: C/ Ronda Segura de León, 3 - Monesterio
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 10 / 8 euros (individuální / kolektivní místnost)
Plazas: 50 plazas
Categoría: Alergue privado
Contacto: Teléfono: 647 23 44 00; info@alberguemonesterio.com
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06 Monasterio > Fuente De Cantos (22 km) 

06 – Monasterio > Fuente De Cantos (22 km)

MONESTERIO > FUENTE de CANTOS (21,8 Km) 

Tato fáze, s délkou a uspořádáním podobným předchozímu, je naopak mírným sestupem k cíli. 

Nejsou zde po cestě zastávky, takže poutník, který je již zvyklý, musí zajistit vodu a nějaké jídlo. 

Po překročení dlouhé vesnice Monesterio po silnici a těsně po dosažení fotbalového hřiště se točí 
po levé straně po proudu, který je později překlenován moderním mostem. 

Camino pokračuje podél trasy mezi kamennými zdmi, dokud nepřekročí cestu Calera de León, 
kde začíná úsek, který prochází několika soukromými nemovitostmi. Je třeba dbát na to, aby 
portela opustila stejným způsobem, jako je našli. 

Cesta na konci fáze je příjemná a zalesněné, ale možná trošku těžké a monotónní podle nedostatku 
referencí, jediní, kdo stojí za zmínku, jsou proudy Bodión Chico, což je o něco více než polovina 
cesta, a Arroyo del Taconal, a velmi blízko k Fuente de Cantos. 

Ale monotónnost jeviště nezhoršuje pozornost poutníka při pozorování znamení.

Dirección: C/ Friles s/n Fuente de Cantos
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 10 / 12 euros con desayuno (se snídaní)
Plazas: 31 plazas
Categoría: Turístico. Junta de Extremadura
Observaciones: Admite reservas. Peregrinos presentar Credencial.
Contacto: Telf. 924 50 03 97 y 665 96 26 28, info@conventolosfrailesdezurbaran.com
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07 Fuente de Cantos > Zafra (26 km) 
07 – Fuente de Cantos > Zafra (26 km)

7

7

FUENTE de CANTOS > ZAFRA (25,8 Km) 
S téměř žádnou nerovností a v nadmořské výšce 500/400 metrů, tato dlouhá etapa jde až do Zafry. 
Při této příležitosti bude poutník požívat pohostinnosti dvou středisek, jako jsou: Cazadilla de los 
Barros a Puebla de Sancho Pérez. Římská silnice se při této příležitosti plně shoduje s poutní 
cestou ve své první části. Tam, kde se poutník pohyboval, jednou prošel legie říše. 
Calzadilla de los Barros je jen 7 km od začátku etapy. Camino je rovná čára, která běží nedaleko a 
rovnoběžně s cestou N-630, dokonce tři kilometry za tímto městem. 
To je, po překročení břehů Atarja, když se odděluje od Národní hlavní silnice otočením o 90 
stupňů doleva. Dalších 11 kilometrů prochází zemědělskou půdou a farmami pro skot. Malý kopec 
a prochází přes železnici, ukazují, že jsme na správné cestě, v blízkosti je Puebla de Sancho, 
městečka, s bary a dostatkem služeb pro poutníka, který může načerpat nové síly a dát pauzu, aby 
se poslední 5 kilometrů, které vás oddělují od Zafry. 
Výstupem Puebla je silnice Zafra, ale budete muset být na stejné výjezdu velmi opatrní, se stopy 
na pravé straně, která vede přímo na nádraží Zafra, kde po prochází po levém křídle, aniž přes 
silnici se dostanete na Paseo de la Estación, která vede k tomu samému cíli.

Dirección: c/ Ancha. 1 – Zafra
Precio: 10 / 12 euros con desayuno (se snídaní)
Categoría: Albergue turístico PAP. Admite reservas. Peregrinos Credencial
Habitaciones múltiples y excelente calificación (Více pokojů a vynikající hodnocení)



 Municipio: Calzadilla de los Barros
Dirección: A 1,7 Kms fuera (daleko) del Camino.
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: 924 58 47 45

Municipio: Puebla de Sancho Pérez
Dirección: Ermita de Ntra. Sra. de Belén
Disponibilidad: Apertura y Cierre: Abierto las 24 horas
Plazas: 18 plazas
Categoría: Turístico
Observaciones: El albergue está un poco alejado del 
pueblo (trochu dále od města). Admite reservas.
Contacto: 927 02 74 62 Francisco 618 751871 Samia

Dirección: c/ Ancha. 1 – Zafra
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 10 / 12 euros con desayuno (se snídaní)
Plazas: 22 plazas - 18 en literas y cuatro en camas (2 habitaciones)
Categoría: Albergue turístico PAP. Admite reservas. Peregrinos Credencial
Habitaciones múltiples y excelente calificación (Více pokojů a vynikající hodnocení)
Contacto: 924 55 09 29, info@alberguedezafra.com

7

7

mailto:info@alberguedezafra.com
mailto:info@alberguedezafra.com


08 Zafra > Villafranca de los Barros (26 km)  8

ZAFRA > VILLAFRANCA de los BARROS (20,6 km) 

Věž San Francisco je odkaz, který je na pravé straně a výstup Zafra starou cestou Sierra de los 
Santos, což je mezera překonat, aby dosáhla populace Los Santos de Maimona, která Je to pět 
kilometrů od výchozího bodu. 

De Los Santos překročí řeku Robledillo starým mostem a odtud pokračuje rovně a bez velkých 
rozdílů, dokud nenajdete Camino de los Moros, který se dostanete doprava k železniční a 
automobilové dráze. 

Brzy se o 90 stupňů odbočíte doleva a po obejití poustevny San Isidro a pokračujte trasou v 
dobrém stavu, v mírném stoupání vede přímo do Villafranca, krásného města, kde jsme našli 
konec etapy.

Dirección: C/Maestrazgo, s/n. Los Santos de Maimona
Disponibilidad: Abierto todo el año
Precio: Para peregrinos son 7 euros
Plazas: 8 (Hostel se nachází v bývalé veřejné škole)
Contacto: Oficina de turismo: 924 54 48 01/ Policía Local: 924 544 
294, oficinadeturismo@lossantosdemaimona.org

Municipio: Los Santos de Maimona
Dirección: Sierra de San Cristobal
Disponibilidad: Abierto todo el año. Precio: 3 €
Plazas: 2 habitaciones con 20 literas cada una. 40 plazas
Categoría: Municipal. Admite reservas. Peregrinos con Credencial
Observaciones: O. de Turismo Plaza España, 9 Telf. 924 544801
Contacto: o svátcích volejte místní policii, má klíče
Web: www.lossantosdemaimona.org/

Municipio: Villafranca de los Barros
Dirección: Calle las Caballeras 19-Villafranca de los Barros-Badajoz
Contacto: 924523973 y 653510616
Email: alberguelascaballeras@hotmail.com
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09 Villafranca de los Barros > Torremejía (27 / 32 km) 

Dirección: C/. Grande s/n (frente al templo parroquial), Torremejía
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 23
Precio: 12 € / Alojamiento,desayuno y menú: 20€ (Ubytování, snídaně a menu)
Contacto: 924 340070, 658853981, alonsoparedes1@gmail.com

09 – Villafranca de los Barros > Torremejía (27/32 km)

9

VILLAFRANCA de los BARROS > TORREMEGIA (27,5 Km) 

Dobrý úsek starého Calzady byl ukryt pod silnicí, která vede k Almendralejo, proto jděte Starou 
cestu Torremegía a asi 10 km ve výšce Mansia Perceina se znovu spojil s cestou Romana. 

Úplně rovné mezi farmami a kultivovanými poli vede ke konci fáze v Torremegía, jehož přístup je 
u břehu Tripera a poté, co prošel tunelem pod železnicí, vstupuje do ulice Calzada. 

Na cestě se poutník musí rozhodnout, zda půjde do města Almendralejo, je to o 4,6 kilometry 
delší, odkud se dostanete zpět na cestu, a zastavíte se po silnici, která vede k Don Benito. 

Pokud nezajdete do Almendralejo, je to dlouhá a nudná etapa, chodec by měl mít vodu a jídlo.

9
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10 Torremejia > Merida (16 km)  

10 – Torremejia > Merida (16 km)

10

TORREMEGIA > MERIDA (16,1 Km) 

Je to krátká etapa, jen 16 km, ale co nejdříve se dostanete do Méridy, a stojí za tento krátký výlet. 
Historické město, založené císařem Augusthem, dnes památkou světového dědictví, nabízí 
návštěvníkům monumentální oblast bez par. 

La Calzada je výjezd Torremegía, ale po několika metrech musíte odbočit vlevo k vodní nádrži a 
silnici N-630. Bez překročení jeďte podle cesty vpravo. Několik kilometrů najdeme železnici, po 
které nemáme jinou možnost, než stát na asfaltu na dobrou vzdálenost. 

Souběžně s jemnou křivkou uvidíme na pravé straně některé stromy eukalyptu. Právě v tomto 
okamžiku je cesta opuštěna a my následujeme cestu napravo, která nás bez opuštění vede na okraj 
řeky Guadiana, jejíž trasa nás dovede k římského mostu, který umožňuje přístup do Meridy.

Dirección: Avda. de José Fernández López, s/n Mérida
Disponibilidad: Apertura y Cierre:De 12h a 13,30h y de 16 h.a 22,30 h.
Precio: 8 euros/persona / Credenciales 3 euros
Categoría: Municipal.  Plazas: 18 plazas.
Observaciones: No admite reservas. Peregrinos con Credencial
Contacto: Ayuntamiento de Mérida Teléfonos: 682514366 / 680947906
Email: alberguedemeridagerardoyluly@gmail.com

10
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11 Merida > Aljucén  (17 km) > Alcuescar (38 km) 

Dirección: C/ San Andres, 23 Aljucén
Disponibilidad: Todo el año. Horario de apertura 11 horas
Categoría: Albergue privado, Plazas: 13 plazas
Observaciones: No admite reservas. Peregrinos, con Credencial
Contacto: 616515195 (Ana); albergue.annalena.aljucen@gmail.com

09 – Merida > Aljucén (17 km) > Alcuescar (38 km)

11

Dirección: C/Santiago de Compostela 2, Aljucén
Disponibilidad: od 10.ledna do 10 prosince
Precio: 10€ por persona / 12€ se snídaní
Categoría: Albergue de Peregrinos y Turistico; Plazas: 14
Contacto: 695 171 383 924 349 456, info@alberguerioaljucen.com

MERIDA > ALJUCEN (17,2 km) 
Také je to krátká fáze, mnoho poutníků chodí po Alcuescaru, ale můžete  etapu rozdělit na dvě. 
Merida výstup není zbytečný, a sledovat později, což je považováno za největší Středomoří 
římského světa, umělé hráze, také stojí za stažením batoh a zapomenout na čas. 
Meridu opustíme ulicemi: Puente Romano Bridge Plaza Španělsko, Santa Julia, Arch Street, Plaza 
del Parador, Almendralejo, Calvario, podjedete železniční a římského mostu přes řeku Albarrega 
kde se nabízejí dvě cesty: Pro La Calzada nebo ve směru na Proserpinu, doporučujeme vám vzít 
tento poslední směr, který nás vede po asfaltu k výše zmíněné přehradě. Pokračujte po stejné cestě 
po dobu asi 4 km, v jehož výšce se otočí doleva, přičemž se dostanete na trať, která vede k 
Carrascaleju. 
Z této lokality opouští cestu severu, která se snižuje až do potoka. Jedna odbočka vpravo, 
následovaná další vlevo; mírný svah a Aljucén na dosah ruky. 11
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12 Aljucén  > Alcuescar (21 km)  

09 – Merida > Aljucén (17 km) > Alcuescar (38 km)

12

ALJUCEN > ALCUESCAR (21,2 km) 
Aljucén ukončí po hlavní ulici, dokud se nedostanete na N-630, místo, kde se řeka stejného jména 
křížů a nic jiného než to, vzít silnici vpravo, kolem hned za čerpací stanicí který je v tomto místě. 
Dvacet kilometrů opustil osamělého poutníka, který se vydal na Alcuéscar. Není nejmenší šanci 
zásobování vodou, pokud se shoduje s stádo ovcí s pastýře a psi zahrnuty ty nejsou obvykle 
agresivní, ale měly by být poskytovány s dobrým Bordon a je-li to nutné učit, můžeme zajistit, že 
je mimořádně odstrašující. 
Cesta je nečistota a není mnoho míst s nápisy, které správně vedou, z tohoto důvodu přátelé 
Camino používali stromy k malování žlutých šípů. 
Brány, v této sekci, i na celé trase, musí být vždy ponechány tak, jak jsou (uzavřené či otevřené). 
Téměř na konci a po výdtupu na malý kopci je kříž San Juan. Pokračovat na správné cestě,  
která vede k některým zahrady, projdeme do Alcuescaru, města na jižním svahu hory Kalvárie. 12

Dirección: Avda. de Extremadura, 2, Alcuéscar
Disponibilidad: Todo el año. La puerta se abre a las 7,30 h. y cierra a las 21 h
Precio: Donativo
Plazas: 12 plazas, ampliables si es necesario
Categoría: Religioso.
Observaciones: Dispone de Capilla
Contacto: Tfno.: 651323466 (Aunque la ética es la de no reservar)



13 Alcuéscar > Aldea de Cano (16 km) > Cáceres (39 km) 

13 – Alcuéscar > Aldea de Cano (16 km) > Cáceres (39 km)
13

ALCUESCAR - ALDEA del CANO (16,4 Km) 

Střih je jen 17 kilometrů. Děláme to ze stejného důvodu v Merida, nechceme, aby poutník dostane 
zatkli Caceres, dáváme přednost odpočinku v Aldea del Cano a prove 23 kilometrů na novou 
cestu, i když samozřejmě konečné rozhodnutí má sám. 

Z Alcuescaru můžete vyrazit na silnici Viejo del Norte, která vede do Casas de Don Antonio. 
Jedná se o úsek bez komplikací, který dvakrát překročil řeku Ayuela, a stal se druhým pro krásný 
středověký most římských kořenů. Vesnice si zaslouží návštěvu nejen kvůli farnímu kostelu z 15. 
století, ale také kvůli dvěma svitkům vystaveným na Plaza de España. 

To pokračuje kapli Madonna del Pilar, kde je primitivní cesta zpět, která je rovnoběžná s N-630, 
přičemž dva zajímavé milníky, jeden známý jako E, protože v ní korespondenci se nechá statku 
Santiago Bencaliz. O něco později si projít další středověký most a N-630 kříže směrem k dalším 
milníkem, což je téměř v předvečer Aldea del Cano, kde jistě poutník vychutnat pohostinnosti,  
a můžete odpočinout v útočiště Domu kultury, které městská rada připravila za tímto účelem. 13

Municipio: Aldea del Cano, Cáceres
Dirección: A pie de la N-630
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 6 plazas
Categoría: Municipal. No admite reservas. Peregrinos con Credencial
Contacto: 927 383002 Zeptejte se v kavárnách v Las Vegas



14 Aldea de Cano > Cáceres (23 km) 

14 – Aldea de Cano > Cáceres (23 km)
14

ALDEA del CANO > CÁCERES (22,5 Km) 

Abychom obnovili poutní cestu, musíme Aldea del Cano opustit skoro u stejného místa, kam jsme 
včera přistoupili. Dva kilometry najdeme první odkaz, což jsou dva milníky ležící vlevo od 
Camino, a těsně před nimi, na pravé straně dolů Garabato. 

Trasa pokračuje směrem k některým letovým tratím a další město: Valdesalor, kvůli větší suchosti 
země, to už je vidět v dálce, na pláni. Je dosaženo po překročení řeky Salor římským mostem. 

Z tohoto moderního města vede silnice na koni od silnice N-630, přes měkké Puerto de las 
Camellas, kde je od asfaltů odděleno, a to v přímém směru do historického centra Cáceres, které 
předtím procházelo poustevna Ducha svatého. 

Objevte Cáceres, která je na seznamu světového kulturního dědictví, je něco, co konfrontuje 
někoho, ale zvláštním způsobem Jacobite. 14

Valdesator: Městská rada nabízí poutníkům kulturní místnost, která je na náměstí, a 
Consistory koupelna. Klíč je v pultě důchodců. Nabízejí také sprchy pro obecní bazén.

Avda. de la Universidad, s/n, Cáceres (Municipal – nic tam prý není)
Contacto: Tfno.: 927 21 12 54

Dirección: c/ General Margallo, 36, Cáceres
Disponibilidad: de 7 a 24 horas. Todo el año; Plazas: 40 plazas
Categoría: Turístico privado. Admite reservas; Peregrinos con Credencial.
Contacto: 927 21 12 10 Juani



15 Cáceres > Embalse de Alcántara (35 km) 
15 – Cáceres > Embalse de Alcántara (35 km)

15

CÁCERES > EMBALSE de ALCANTARA (34,7 Km) 
Přímo na Plaza de Toros de Cáceres je přijata na silnici vedoucí k Casar de Cáceres, na nějakou 
vzdálenost chůzi na asfaltu, ale jen asi 5 km.,bude prašné cestě, která pokračuje do Cesar. 
V této fázi se snaží dosáhnout Canaveral představuje tůru 45 Km. Odhadujeme také z tohoto 
důvodu jsme dali na konec v Embalse de Alcantara, kde je ubytovna, ale radit poutníka, zkuste 
předtím navázat kontakt s ubytování a provést příslušnou rezervaci. 
Casar je přátelské a přívětivé místo, stavte se alespoň pro vodu, protože je vzdálenost k cíli je 
značná a beze služeb, pouze milníky a kameny u staré silnice budou svědkem naší průchod. 
Pokračujte po dlouhé ulici a ponechává poustevnu Santiaga vpravo. Po několika kilometrech 
překročíte portelu a po mírném svahu značky nabízí dvě alternativy, vpravou nedoporučujeme, 
nebo jdeme rovně. Obě vedou k N-630, kterou pokračuje a překročí řeky Almonte a Tajo. 
Velmi brzy uvidíme, jak se Floripesova věž objevuje ve vodách nádrže, kde stála most Alconétar, 
jejíž přestavba a přemístění nahoře byla realitou. 
O něco dál se nachází hostel a hostel, a to je místo, kde musí poutník rozhodnout, zda bude 
pokračovat v Cañaveral nebo zůstat ... možná, že odpověď je v nohách .... 15

Dirección: Plaza de España s/n (frente al Ayuntamiento), Casar de Cáceres
Precio: Es gratuito.
Plazas: 18 personas.
Categoría: Municipal. No admite reservas. Peregrinos con Credencial.
Contacto: 927 290064 (tienen la llave en bar Majuca)

Garrovillas de Alconétar Albergue de Embalse de Alcántara
Dirección: Embalse de Alcántara
Disponibilidad: Todo el año de 12:00 a 19:00
Contacto:  664262742 /659355436



16 Embalse de Alcántara > Grimaldo (21 km) 

16 – Embalse de Alcántara > Grimaldo (21 km)

16

16

EMBALSE de ALCANTARA > GRIMALDO (21,0 Km) 

Naproti objížďky jsme se den předtím, než jít do hostelu, ze silnice rychle proudí do příjezdovou 
cestu, a to staré cestě, která nás povede k Canaveral po asi 13 Km. Z duby a keřů. 

Vstoupit do města, odbočit vlevo a přes středověký most San Benito, ale pokud se rozhodnete 
pokračovat, jít rovnou na nádraží, takže obyvatelstvo, aby naše doleva. 

A na nádraží, cesta pokračuje po silnici sám, dokud se nedostanete na N-630, která prochází, aby 
se strmou dráhu, která opouští po levé straně kaple San Cristobal, vede přímo do přístavu Los 
Castaños. Nejtěžší úsek, známý jako „firewall“ vede podél cesty k televizní retranslační stanici, 
postupujte podle něj, dokud místní silnice, odbočíte vpravo kolem bývalého hotelu. 

Značky nás vedou k Portela a na ucházející běžící rovnoběžně s plotem, která nás odděluje od 
příjezdové cesty na levé straně; dostaneme další portelu a potok. Přecházíme potok a po cestě, 
která jde napravo, dojedeme do města Grimaldo. Konec etapy.

Dirección: c/ Gabriel y Galán, 3, Cañaveral
Precio: Donativo. Plazas: 6 plazas
Categoría: Municipal. Peregrinos con Credencial.
Contacto: 927 300006 Ayuntamiento 927 300067 Bar Málaga

Dirección: Al pie de la N-630, junto al bar Grimaldo, Grimaldo
Disponibilidad: Todo el año; Precio: Donativo. Plazas: 12 plazas
Categoría: Municipal. Peregrinos con Credencial.
Contacto: Tfno.: 617.88.60.98 (Aquilino Bonifacio Jimenez)
Email: elrefugiodegrimaldo@hotmail.com

mailto:elrefugiodegrimaldo@hotmail.com
mailto:elrefugiodegrimaldo@hotmail.com


17 Grimaldo > Carcaboso (31 km) 

17 – Grimaldo > Carcaboso (31 km)

calzada Romana

17

17



 
GRIMALDO > CARBOSO (30,5 Km) 

V den, kdy jsme si přivezli ucházející výše, Grimaldo vytáhne z N-630 a odbočka vlevo po silnici 
z Holguera, který je opuštěný, brzy vezme cestu na pravé straně. 

Portela a oplocené pozemky jsou v tomto úseku konstantní. Musíme věnovat značnou pozornost 
značkám, zvláště v místě známém jako "čtyři smluvní podmínky", kde silnice, ve značném 
sestupu, činí obrat téměř 90 ° napravo, shodující se s kovovým plotýnkem. Pokračuje v sestupu 
křížení portela, některé z nich velmi zhoršené, dokud nedosáhnou přehrady Riolobos. Cesta je 
úzká a obtížná, ale dobře označená. Po odchodu z brány se otočí doleva a po průchodu proudí 
obrovská šipka ukazující směr, který bychom měli následovat. 

Jeden kilometr hladkého výstupu po silnici a odbočíme vlevo u silnice s více portelami, která nás 
vede k příkopu, která pokračuje napravo. V neustálém klesání jsme se dostali do domu s fontánou 
a korytem a později k toku Sapo. 

Postupujte po silnici, která se velmi brzy opouští, směrem doleva směrem na Galisteo. 

Toto opevněné a historická vila je opuštěn středověkého mostu přes řeku Jerte a po průběhu těchto 
vod, silnice, pěší dosah Aldehuela del Jerte, malém městečku jsme překročili podél jeho hlavní 
ulici. Carcaboso je vzdálené 5 km, pokračuje po stejné cestě a stejném údolí.

Municipio: Galisteo
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 12 y posibilidad e colchones en el suelo
Contacto: 927 45 20 02 telefono del ayuntamiento

Albergue turístico y peregrino Señora Elena
Dirección: Carretera de Plasencia, 23 - 27 Carcaboso
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: Tfno. 927 402 075 - 659 774 580; contacto@alberguecarcabosoelena.es

Dirección: C/ Albergue Los MIliarios, 2 - (Antigua Calle Cárcaba) Carcaboso
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 12 €/persona. Para grupos de + de 10 personas= 10 €/persona
Plazas: Consta de dos habitaciones compartidas, doce plazas en cada habit
Categoría: Albergue Municipal
Observaciones: Hostel Miliarios má více než dvě stě metrů čtverečních ve dvou patrech.
Contacto: 676 477 341 - 927 40 20 02 – Ayuntamiento 927 40 24 06; albergue@losmiliarios.org

17
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18 Carcaboso – Aldeanueva del Camino ( km) 

18 – Carcaboso > Aldeanueva del Camino (39+ km)
18

CARBOSO > ALDEANUEVA del CAMINO (38,0) Km) 
První část není sjízdná na kole, cyklisté nechť jedou přes Valdeobispo. 
Necháte Carcaboso vpravo od vesnice, po žlutých šipkách a krátce poté se dostanete do vodního 
kanálu. Pokračujeme dál, dokud nenajdeme Calzadu a kanál Jerte. 
Po překročení vody kanálu přes malý most, začíná příjemné stoupání podél cest, které vedou přímo 
do oblouku Caparra, ale předtím, než se setkáme s pěti po sobě jdoucích kamenných plotů, jinou 
možnost, než skočit; přejít silnici Oliva de Plasencia a můžeme odpočívat na farmě Venta Quemada, 
kde vstřícnost domov a klid tohoto místa vás zvou k odpočinku. 
Světlo osamělý a působivý oblouk Caparra nám ukazuje horizont naší cestě a vás zve na svůj stín, i 
když jen na chvíli. 
Sledujeme silnici, přes silnici Guijo de Granadilla, překonal několik proudů, které přicházejí svou 
cestu a nakonec najdeme konkrétní trať obsluhující kanál. Po jeho průběh dosáhne cesta Zarza de 
Granadilla a na asfaltu, která zakrývá Calzada dorazil na N-630, která prochází pod mostem přes 
řeku Ambroz, pokud to hladina vody umožňuje. Pokud ne, vrátíme se po cestě na druhou stranu řeky. 
Po skoku brány, která nám brání v překročení silnice do Gargantilly Aldeanueva del Camino.

Dirección: c/ Real, 2 Oliva de Plasencia, Cáparra
Disponibilidad: Abierto todo el año.Předběžné oznámení.
Precio: 15 euros. Plazas: 15 plazas. Categoría: Turístico PAP.
Observaciones: Poskytují snídani.
Contacto: Tfno. 647 401877 Mónica (Jídlo v baru pro důchodce)

Dirección: c/ Las Olivas, Aldeanueva del Camino
Disponibilidad: Todo el año
Precio: Donativo; Plazas: 10 plazas
Categoría: Municipal
Observaciones: Peregrinos con Credencial.
Contacto: Ayuntamiento 927 484048 Balbina, žije ve vedlejším domě.

18



19 Aldeanueva del Camino > Calzada de Béjar (22 km) 

19 – Aldeanueva del Camino > Calzada de Béjar (22 km)

19

ALDEANUEVA del CAMINO > CALZADA de BEJAR (21,7 Km) 
Silné stoupání do přístavu Bejar dělá toto etapu jednou z nejtěžších, také jedním z nejkrásnějších. 
Adeanueva je město se dvěma farnostmi, protože to samé Calzada rozdělilo na dvě a také jeho 
příslušnost, což odpovídá dvěma různým diecézám. V současné době má Jacobeo zajímavý obsah, 
o čemž svědčí dlaždice, které tuto poutní cestu ilustrují. 
Vyjíždí na silnici v mírném stoupání, aby zmrzl nohy. Dalším cílem je Baños de Montemayor, 
který je vzdálen asi 11 km. Cestu projíždí silnice, na předsíň Humilladera, předsíň Baños. 
Město prochází před kostelem Santa María de la Asunción. Vyjedete z rekonstruované Calzady a 
vydejte se do kašny, kde jsou výhledy ztraceny a znovu vytvořeny v krásném údolí. Opouštíme 
provincii Cáceres, do Salamance. Silný vzestup pokračuje až do stejného přístavu Bejar, který je v 
posledním úseku dosažen po silnici, ačkoli brzy se otočí doleva, aby se Calzada znovu dostal. 
Rychlý sestup nás přivede k řece Cuerpo de Hombre (Tělo člověka), které překročíme po mostě 
Magdalena, po němž najdeme neúplné milníky, které obsahují četné nápisy. Cesta pokračuje 
rovnoběžně s cestou a řekou, až k Casa de los Molinos, kde prochází silnicí a začíná strmý 
stoupání vedoucí do Calzada de Bejar.

Municipio: Calzada de Béjar
Disponibilidad: Todo el año.
Precio: Gratuito.
Plazas: Několik
Observaciones: Nemá sprchy, ale toalety ano.

19



 

Albergue de Peregrinos Vía de la Plata
Dirección: c/ Castañar 40, Baños de Montemayor
Disponibilidad: Todo el año. Apertura a las 14 h.
Plazas: 12 plazas  tres habitaciones)
Categoría: Albergue Turístico PAP
Observaciones: Má jídelní servis.

Albergue turistico Caliga
Dirección: Situados en el alto del Puerto de Bejar, kilometro 424 de la N-630.
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 36 plazas en habitaciones de 4 y 6 plazas
Categoría: Privado
Contacto: 649758506 - 62812405 - 923414212; alberguecaliga@hotmail.com

Albergue Alba y Soraya
Dirección: c/ Baños s/n, Calzada de Béjar
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 12
Categoría: Venkovský dům a hostel. Nepřijímá rezervace.
Observaciones: Cuatro plazas en habitaciones dobles. Peregrinos con Credencial.
Contacto: 923 41 65 05, 646 41 06 43 Manuela

Albergue turístico Caliga
Municipio: Calzada de Béjar
Plazas: 36 plazas en habitaciones de 4 y 6 plazas
Observaciones: K dispozici je ložní prádlo, ručníky a snídaně.
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20 La Calzada de Béjar > Fuenterroble de Salvatierra (20 km) 

20 – La Calzada de Béjar > Fuenterroble de Salvatierra (20 km)

20

CALZADA de BEJAR > FUENTERROBLE de SALVATIERRA (20,3 Km) 

Hlavní ulicí je také Calzada v tomto malém městě. Severní je vždy orientace poutníka. Na vrcholu 
hory se můžeme obdivovat pozůstatky římské pevnosti, jsou nepřístupné. 

Přímo na konci je nádherná vodní fontána. Pokračujeme po silnici, ale hned po silnici po levé 
straně (silnice velmi mokrá v období dešťů). 

Po překročení cestou Béjar - La Alberca, poměrně prostý, rovný a dobrá firma, některé milníky 
pozdraví nás na cestě, také namočit boty muset prokousat nějakého jiného proudu, až dosáhne 
Valverde de Valdelacasa, kde začneme stoupat k Valdelacasa, malém městečku na vrcholu. 

Osm kilometrů zbývá do poutního a pohostinného města Fuenterroble de Salvatierra. První 2 km 
je po silnici s malou dopravou a zbytek cesty do Fuenterroble procházíte přes obnovenou Calzadu. 

Všichni lidé Salvatierra se vyznačují svou láskou a laskavostí na poutníka, zejména jejich pastora, 
Don Blas, který díky jejich úsilí a za podpory svých sousedů byl přestavěn na faru, dělat to  
jeden z nejvíce uvítací úkryty Camino, Gratulujeme, Amigo :)

Dirección: c/ Larga, 37, Fuenterroble de Salvatierra
Disponibilidad: Todo el año.
Precio: Donativo; Plazas: 60 plazas
Categoría: Albergue Parroquial ****
Contacto: Sebastian 923-15 10 83 Párroco P. Blas Rodriguez

20



21   Fuenterroble de Salvatierra > San Pedro de Rozados (29 km) 

17 – Fuenterroble de Salvatierra > San Pedro de Rozados (29 km)

21

21

FUENTERROBLE de SALVATIERRA - San PEDRO de ROZADOS (28,7 Km) 

Necháte město u silnice do Casafranky, ale brzy po pravé cestě opět ujdete. V přímém směru se 
dostanete na místo známé jako Fuensanta, kde můžete vidět pozůstatky starého kláštera. Na tomto 
místě začíná výstup na Pico de la Dueña, střecha této trasy (téměř 1200 m.). Velký kříž Santiaga, 
který si pamatuje Kříž Ferro z Manjarína z Portu ve francouzské cestě, se zvedá skvělý a vzdorný. 

Rychlý sestup nás přivede k úpatí silnice, která bude odkazem na zbývající kilometry etapy, ale 
předtím, než projdeme panstvím Calzadilla de los Mendigos, okouzlujícím místem,  
vyzývajícím k odpočinku a kde dvě neúplné miliarios střeží se pozůstatky staré poustevny.

Albergue Mutatio Elena
Dirección: Calle Concejo, 3, San Pedro de Rozados, 
Salamanca
Precio: 9 Euros; Plazas: 12.  Nízké postele.
Categoría: Privado; Observaciones: Cocina: Microondas.
contacto: elenagh1970@hotmail.com

Albergue Privado de Peregrinos El Miliario
Dirección: C/Rosario 14, San Pedro de Rozados, Salamanca
Disponibilidad: Abierto todo el año; Plazas: 10 plazas
Categoría: Albergue privado. No admite reservas
Observaciones: Krb a ohřívače. Peregrinos con Credencial
Contacto: Raul Santos / Núria Rubio 600.898.909, 600 758 487; casamiliario@hotmail.com

Albergue Mari Carmen
Dirección: C/. Oriente, 9, San Pedro de Rozados
Precio: 7 euros; Plazas: 10; Categoría: Albergue
Observaciones:
Ubytovávají majitelé baru "Centro de Turismo Rural" v 
Calle de la Rodera nº12, ulice rovnoběžné s ulicí hostelu.
Contacto: 923 34 40 75

mailto:elenagh1970@hotmail.com
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22 San Pedro de Rozados > Salamanca (24 km) 

22 – San Pedro de Rozados > Salamanca (24 km)

22

San PEDRO de los ROZADOS > SALAMANCA (23,70 Km) 

Výstupem San Pedro je u pravé straně města, přes silnici od Salamanca a při skladbu, která malým 
doleva nás vede přímo k Morille, je vzdálen 4 km. Další město, Miranda de Azán, je vzdáleno 11 
km, trasa vede jemným sestupem a prochází pastviny, překonává potoky a portela. 

Pole je zcela otevřený a pohled se ztrácí v dálce, proto se musí poutník zaměřit na značení, 
protože malá přehlédnutí může znamenat zbytečné objížďky a nakonec již není nejvhodnější směr. 

Miranda je napravo od naší cesty, jejíž přímá linie držíme. Je snadné nevidět znamení, ale budeme 
mít jednoznačný odkaz, neboť je to jediná kupa, která je vidět na obzoru a na které místo musíme 
jít. Z vrcholu tohoto kopce můžeme již vidět město Salamanca, město, které se dostanete po 
silnici, která vede ke stejnému římskému mostu přes řeku Tormes. 22

c/ Mayor, 1, Morille
Disponibilidad: Todo el año
Precio: 6 euros; Plazas: 6 y 24 plazas en dos lugares
Categoría: Municipal
Contacto: Telf. 699 179786 Bar ISA 
aytomorille@morille.es

Albergue Casa de la Cale
c/ Arcediano, 14, Salamanca
Disponibilidad: Todo el año; Precio: Donativo; Plazas: 25 
Categoría: Municipal
Contacto:  652 921185

Albergue de peregrinos de Salamanca
Dirección: Próximo a la Catedral (Centro histórico), Salamanca
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 25
Categoría: Albergue Municipal

mailto:aytomorille@morille.es
mailto:aytomorille@morille.es


23 Salamanca > El Cubo de Tierra del Vino (36 km) 

23 – Salamanca > El Cubo de Tierra del Vino (36 km)

23

23

SALAMANCA > El CUBO de la TIERRA del VINO (35,3 Km) 

Výjimečné náměstí Plaza Mayor de Salamanca je výchozím bodem. Nyní již jsou nohy poutníka 
natolik trénované, že vydrží téměř 36 km této cesty bez mdloby. 

Chůze známými N-630 prochází v blízkosti býčí a fotbalové hřiště, které jsou výstupem z města, 
sledujeme stejnou firmu a po překonání uzlu vytvořený kruh, cesty to trochu odchyluje od silnice 
a vstupuje do Aldeaseca de Armuña, malého města, které nabízí poutníkům jen málo služeb. 

Zanedlouho opouští lesní trasa, která je vedena vlevo a která nás vede přímo k Castellanos de 
Villiquera po cestě 4 dlouhé kilometry. 

Castellanos je další malé městečko. Protne s hbitostí a způsoby soustředění, a to vždy směrem na 
sever, dojdeme k Calzada de Valdunciel, další vesnice, je vhodná za předpokladu, voda a dokonce 
i některé potraviny, protože do Tierra del Vino je 20 km bez nejmenšího možného zajištění. 

Camino nemá žádné ztráty, běží po celou dobu jízdy na N-630, občas trať vlevo a další úseky 
vpravo. Jediným odkazem jsou četné proudy, které křižují, zvláště v posledních 10 km,  
a věznice, která bude vpravo. Trochu dále a blízko konce trasy vstoupíte do provincie Zamora.

Calzada de Valdunciel
Dirección: C/ La Cilla, 12 (u výjezdu z města, po silnici))
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 8; Categoría: Municipal
Contacto: María García López: 717706637; calzadadevaldunciel.info@gmail.com
Vybírat klíč: - od pondělí do pátku: od 11:30 do 13:00, u ACVM (hned za ubytovnou) a 
od 18:00 do 20:00 v Městské knihovně (za kostelem; Tel: 923 310207). Mimo těchto 
hodin, víkendů a svátků zavolejte na číslo 717 706637 (María García López).

mailto:calzadadevaldunciel.info@gmail.com
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24 El Cubo de Tierra del Vino > Zamora (32 km) 

24 – El Cubo de Tierra del Vino > Zamora (32 km)
24

El CUBO de la TIERRA del VINO > ZAMORA (31,6 Km) 

Cube, první vesnice v provincii Zamora, je prakticky ve stejné vzdálenosti od Salamanca Zamora, 
takže dnešní etapa poskytuje podobnou charakteristiku včera. Možná je jediný rozdíl v profilu, 
který je v tomto případě mírným sestupem k řece Douro. 

Zanecháte zemi vína podél staré silnice a po projetí mostu se vydáte zpátky po Calzadě, která 
vede přibližně 5 kilometrů rovnoběžně s železniční tratí. Odbočíme od železniční tratě vlevo a pak 
odbočíme vpravo a vydáme se k malému návrší, odkud můžeme vidět Villanueva de Campeán. 

Arroyo de los Barrios bude naším společníkem na San Marcial, který je na naší levé straně, hned 
vylézt na malý kopec, za kterou již můžeme vidět na pozadí hlavní město Zamora. Zbývá však 
ještě jedenáct kilometrů, které jsou trochu těžké a vyžadují pozornost kvůli neustálé křižovatce. 

Zamora se dostanete do sousedství San Frontís, hraničící s řekou Douro a přístupným k tomuto 
krásnému městu středověkým mostem. 24

Dirección: Cuesta de San Cipriano, (vedle stejnojmenné církve), Zamora
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 32 plazas; Categoría: Municipal
Contacto: 980 50 94 27

Municipio: Villanueva de Campeán
Disponibilidad: Abierto todo el año.
Observaciones: Na radnici je také prostor pro tři lůžka, palandy a matrace.
Contacto: En el Bar Jambrina tienen las llaves.

Municipio: Villanueva de Campeán
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 10; Contacto: Doña Isidora



25 Zamora > Montamarta (19 km) > Riego del Camino (33 km) 

25 – Zamora > Montamarta (19 km)
25

25

ZAMORA > RIEGO del CAMINO (33,2 Km) 
Začínáme z náměstí Plaza de San Lázaro a po Cuesta de la Morana, směrem k východu. Brzy 
našel N-630, pro které cesta přistoupila k Roales del Pan, což je asi 6 km od výchozího bodu. 
Město protíná hlavní ulice a po přímé široké prašné cestě a v doprovodu N-630 po 12 km do 
Montamarta. 
Na silnici ocasu Ricobayo nádrž přešel na naší levici necháme svatyni Virgen del Castillo a 
pokračovat, jako vždy, v těsné blízkosti známého asfaltu po cestě dolů směrem ke křižovatce s 
N-525. Minuli jsme tuto vidličku a hraničí s bažiny, vždy s N-630, se vydali Fontanillas de Castro. 
Chceme upozornit, že břehy nádrže jsou kryty bahnem s velmi nízkou konzistencí, a proto je 
velmi nebezpečné přibližovat se k vodě bažiny. 
Před dosažením vesnici Fontanilles, který je umístěn za malé návrší, míjíme impozantní zříceniny 
hradu Castrotorafe, bývalém sídle rytíři řádu Santiago, hlavního města této vyhlášky v království 
León, zpět v roce 1175. Tímto způsobem se dostanete do Riego del Camino.

Municipio: Roales del Pan
Disponibilidad: Todo el año
Požádat o klíče na radnici.

Municipio: Montamarta del Pan
Dirección: Para mas informacion es 980550112
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 20 plazas en literas, nové
Contacto: Montamarta



26 Montamarta > Granja de Moreruela (23 km) 

26 – Montamarta > Granja de Moreruela (23 km)
Asi 3 km na západ od Granja de Moreruela leží Convento de Moreruela, první sesterciácký klášter ve 
Španělsku, který byl založen v roce 1158. Poutní nemocnice byla vystavěna v 16. století. Do kláštera 
se dostanete po asfaltové cestě, která je značena z N630 jižně od vesnice. Pokud pokračujete po cestě 
před Ourense, můžete se připojit k trase tím, že se vrátíte dolů po kovové cestě skrze malé dřevo a pak 
se otočíte vlevo na stezku, která projde lomem a připojí se ke značené trase, kde se opět stočíte doleva.

26

26

RIEGO del CAMINO > Granja de Moreruela (23 km) 

Se stejnou cestou jako předchozí den začínáme první šest kilometrů dlouhého úseku, který nás 
vede přímo do městečka Granja de Moreruela, kde se dělí Camino. 

Poutník se může rozhodnout následovat stříbrnou silnici do Astorga a spojit se s Camino de 
France, nebo putovat přes Puebla de Sanabria a Orense do Santiaga de Compostela.

Municipio: Riego del Camino
Dirección: Antigua casa de los maestros.
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 15 plazas
Categoría: Municipal
Contacto: Dorita Alonso telf. 980 593 570. c/. España nº 3.
Je to poměrně pohodlné, s postelemi, matracemi, polštáři s povlečením a posezením.

Municipio: Granja de Moreruela
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: Angel de la Vega 609 400 682
Klíče jsou v okénku Cle-Bis vedle silnice.



27 Granja de Moreruela > Tábara (26+ km) 

27 – Granja de Moreruela > Tábara (26+ km)

27

27

GRANJA DE MORERUELA > TÁBARA ( 26.0 km) 

Tato etapa není příliš dlouhá a nepředstavuje zvláštní potíže. Zanechali jsme Granju de Moreruela, 
která si užívala svého mimořádného kláštera, a začali jsme chodit, dokud nenajdeme 
Foramontanos de Tábara, město, jehož zvláštností je jeho zvědavá vinotéka. 

Zanecháme to, naše procházka prochází lesem nádherných dubů, které nás vedou do města 
Tábara; z toho první věc, kterou vidíte, je krásná věž vašeho farního kostela.

Municipio: Tábara
Disponibilidad: Todo el año: 14:00 – 22:30
Precio: La Voluntad, Plazas: 18 plazas, Categoría: Municipal
Contacto: 637926068 José Almeida; alberguedetabara@gmail.com

Instituce odpovědná za náklady na údržbu Albergue: Poutní sdružení "El Espíritu de Santi". 
Pozorování: Hostel má trvalé hospitalero a poutníci, kromě toho, že jsou vítáni, budou mít společnou 
večeři a snídani. 
Stav ochrany: Renovovaný v roce 2008 a od 20. února 2014, má trvalé hospitalero, které je odpovědné 
za údržbu zařízení za nejlepších podmínek pro poutníky.

mailto:alberguedetabara@gmail.com
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28 Tábara > Santa Marta de Tera (23 km) 

28 – Tábara > Santa Marta de Tera (23 km)

28

TÁBARA > SANTA MARTA DE TERA (23,0 km) 

Odejdeme z Tábary a opustíme města Bercianos de Valverde a Santa Croya de Tera. Tato sekce je 
jednoduchá a příjemná, protože je obklopena kaštany, vinicemi a topoly. 

V těchto dvou městečkách jsou jeho obyvatelé velice laskaví a nabídnou nám, aby nám ukázali 
své lokality a poskytli nám všechny rady, abychom byli na konci etapy v dobrém stavu. Nesmíme 
minout příležitost začít rozhovor s lidmi, s nimiž se setkáváme. Není to nikdy ztráta času. 

Nakonec jsme dorazili do Santa Marta de Tera. Můžeme opravit síly ve jeho barech a obchodech; 
Má ubytovnu a nemůžeme ignorovat dar, který nám nabízí: nádherný románský kostel, který 
zachovává nejstarší obraz Santiaga. 28

Municipio: Santa Marta de Tera
Disponibilidad: Todo el año; Albergue Municipal
Contacto: El Ayuntamiento de la localidad
Zodpovědnou osobou je Rada města. 
Lůžka, podlaha a sprcha s teplou vodou.

Municipio: Santa Marta de Tera, Albergue Casa Anita
Dirección: C/ Sta Marta, Nº 3.Bajo. Sta. Croya de Tera.
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 37 plazas
Categoría: Privado
Contacto: 980 64 52 44, 615 37 78 17; anitadecroya@hotmail.com.

Albergue "Casa Anita", které se nachází na okouzlujícím místě s koupalištěm a rekreační adaptací 
u řeky Tera, má recepci, telefon, internet, jídelnu, mikrovlnnou troubu, společnou zahradu, toalety 
(teplá voda) a kapacita pro 20 osob v lůžku.

mailto:anitadecroya@hotmail.com.
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29 Santa Marta de Tera > Mombuey (36 km) 

Dirección: Calle de la Iglesia, Mombuey
Disponibilidad: Todo el año; Plazas: 8 plazas; Municipal
Contacto: Ayuntamiento de Monbuey: 980 642 711
Městská rada jej spravuje. Bývalá škola.

29 – Santa Marta de Tera > Mombuey (36 km)

29

29

SANTA MARTA DE TERA > MOMBUEY (36,0 km) 

Od našeho výjezdu z Santa Marta je zhruba kilometr, že budeme procházet silnicí, která běží 
rovnoběžně s silnicí a která, trochu za krokem, jde do Vega del Tera. Tato cesta je mimořádně 
tichá a tichá. Za krátkou dobu jsme dorazili do města Calzadilla de Tera, kde máme obecní 
albergue pro spaní, bary a obchody. 

Následující město, které se k nám setkává, je Olleros de Tera, velmi jedinečné, pro své domky s 
klenbou ze slámy. Zde je téměř povinné odpočívat a sundat batoh, protože Villar de Farfon je 
neobývaný a nic nenajdeme až do Rionegro del Puente, kde máme služby pro poutníky. 

Z tohoto posledního města do Mombuey máme ještě 7,3 kilometrů, které snadno překonáme.

Municipio: Rionegro del Puente
Disponibilidad: Todo el año; Albergue municipal
Contacto: Musíte se zeptat na vesnickém baru, 
který se nachází vedle kostela.

neobývaný

Dirección: Rionegro del Puente
Disponibilidad: Todo el año; Precio: 7 euros; Categoría: Albergue privado, Virgen de La Carballeda
Contacto: Klíče hostelu jsou v centrálním baru; carballeda@wanadoo.es
Svatost Falífosu již nabízí 24 míst v nové budově Pilgrims Hostel "Virgen de la Carballeda" v Rionegro 
del Puente, Zamora. Jedná se o zrekonstruovanou budovu se dvěma patry s přístupem a službami pro 
tělesně postižené. Má také vybavenou kuchyň, velký obývací pokoj, 2 pokoje s postelemi a palandami, 
sprchové kouty, krytou terasu na kola, slunečnou terasu s prádelnou, terasu atd.

mailto:carballeda@wanadoo.es
mailto:carballeda@wanadoo.es


30 Mombuey > Puebla de Sanabria (33 km) 

30 – Mombuey > Puebla de Sanabria (33 km)

30

30

MOMBUEY > PUEBLA DE SANABRIA (32,5 km) 

Mombuey opouštíme přes ulici, která vede k kostelu Ntra. Sra De La Asunción. Během naší cesty 
projdeme malými městy jako jsou Valdemirilla, Cernadilla, San Salvador de Palazuelos, 
Entrepeñas, Asturianos, Remesal a Triufe. Některé z těchto malých měst mají bary a obchody,  
ale Entrepeñas, Remesal a Triufé nemají žádné služby.

Dirección: Padre Vicente Salgado 14, Puebla de Sanabria
Disponibilidad: mimo leden (!); Plazas: 26; Categoría: Privado.
Contacto: 980620268, 619751762 Antonio Castro / Choni Sánchez“ ochavo@gmail.com
Albergue je velký rehabilitovaný dům, který má 26 lůžek, z toho 2 pokoje s manželskou postelí a 2 pokoje s 
2 lůžky. Je umístěn u vchodu do Puebla de Sanabria, předtím, než překročí řeku, takže je velmi blízko ke 
koupališti "La Chopera".

Dirección: Asturianos (Albergue de Nuestra Señora de la Asunción)
Disponibilidad: Todo el año; Precio: 4 €, Plazas: 6, s lůžky
Contacto: Ayuntamiento: 980 62 60 23; aytoasturianos@terra.es
Nachází se ve stejné budově jako veřejné sportovní centrum v horní části města.

Dirección: Calle Campanina, San Salvador de Palazuelo
Precio: Gratuito; Plazas: 4; Contacto: 980 62 27 27
Je vlastněn městem, obnoven díky grantu, ale prozatím zůstane uzavřeno a nefunguje.

Dirección: Calle La Fragua s/n., Cernadilla, Refugio la Fragua
Plazas: 4; Municipal
Contacto: Požádejte starostu o klíče

mailto:aytoasturianos@terra.es
mailto:ochavo@gmail.com
mailto:ochavo@gmail.com
mailto:aytoasturianos@terra.es


31 Puebla de Sanabria > Lubián (30,5 km) 

31 – Puebla de Sanabria > Lubián (30,5 km)

31

31

PUEBLA DE SANABRIA > LUBIÁN (30,5 km) 

V této fázi spotřebujeme poslední kilometry přes Castillii. Využijte příležitosti, abychom nasákli 
svou sítnici z krásy krajiny v těchto zeměpisných šířkách kastilské komunity, která je již v těsné 
blízkosti galicijského společenství. 

Od našeho výjezdu z Puebla de Sanabria do Requejo budeme chodit mezi kaštany, jakmile 
překročíme dálnici. Překročili jsme město, které je velmi krásné, a začneme výstup na přístav El 
Padornelo. Po projití tunelu přístavu už můžeme vidět věž farního kostela města. 

Necháme El Padornelo po staré cestě Lubiána, pokud je počasí suché, vybíráme silnici vlevo; 
Pokud je počasí deštivé, půjdeme po samotné cestě. Zůstali jsme za Aciberosem, město bez 
služeb, a pokračovali jsme po cestě až do města Lubián, konec naší trasy.

Refugio para peregrinos. Dirección: Lubián
Contacto: Zeptejte se na radnici nebo v církvi.

Albergue de Requejo Casa Cerviño
Dirección: Avda. Juan Seisdedos nº 45 Requejo de Sanabria
Disponibilidad: Todo el año
Plazas: 20 plazas; Categoría: Privado
Contacto: 980 62 05 05,686 024 213 Marisol Cerviño; www.albergue-sanabria.com
Ústřední topení, Oplocené hospodářství pro koně. Má sušičku na oblečení.

http://www.albergue-sanabria.com/
http://www.albergue-sanabria.com/


32 Lubian > A Gudiña (23,5 km)  

32 – Lubián > A Gudiña (24 km)

Tato etapa otevírá dveře kouzelného autonomního společenství Galicie. Nemluvíme jen o 
slavných a pěkných "meigách", ale o celém přírodním prostředí. Přístup přes Portillo de La 
Canda, pokračování Vía de la Plata a jedna z nejdelších úseků haličských silnic. 

V těchto územích eukalyptů a nádherných dubů, které vedou naši představivost do doby, kdy se 
tyto lesy byly přírodní říši keltských lidí a dějištěm záhadných druidské 
obřady. 

Barvy, které si oči budou muset zvyknout, budou vícenásobné a nádherné 
odstíny zeleně a sláma nebo rozhodně žlutá z kukuřičných plantáží. Méně 
žádoucí společník, i když opravdu krásná, bude mlha, se kterou budeme 
chodit mnoho ráno. 

V této fázi se naše cesta uskuteční mezi vesnicemi a "místy". Populace s 
více službami budou pouze Lubián a A Gudiña. Ve zbytku měst, v 
nejlepším případě, můžeme mít kávu v baru města.  
Z tohoto důvodu je vhodné začít tuto fázi s dobře naplněným batohem.

32

32

Municipio: A Gudiña, Albergue de peregrinos de La Xunta de Galicia
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: Zeptejte se v turistické kanceláři nebo na Červeném kříži.
Je nově otevřený albergue s vybavenm velmi dobrým.



33 A Gudiña > Laza (35 km)  

33 – A Gudiña > Laza (35 km)
33

33

V této fázi naše cesta prochází nádhernou krajinou, 
ale velmi nezastavěná. Laza, konec naší etapy, je 
nejlidnatější jádro naší cesty a kde můžeme opravit 
síly a nahradit vše, co nám v batohu chybí. 
Osamělost ztěžovala tradu, ale těšíme se 
bezkonkurenční krásy krajiny.

Municipio: Laza
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: Požádat o klíče v civilní ochraně.
Albergue je zcela nové.



34 Laza > Xunqueira de Ambia (34 km)  34

34

LAZA > XUNQUEIRA DE AMBÍA (33,2 km) 

Od našeho odchodu z Lazy po okresní silnici půjdeme mezi bohatými stromy. Uvidíme velmi 
malé vesnice, bez služeb a dokonce i opuštěné, ale s velmi krásným prostředím a architekturou. 

Největší služby jsou Vilar de Barrio a Xunqueira de Ambía, na konci etapy.

34 – Laza > Xunqueira de Ambia (34 km)
Municipio: Vilar de Barrio
Disponibilidad: Todo el año
Categoría: Pertenece a la Xunta de Galicia
Contacto: Požádat o klíče na servisní stanici.
Jedná se o novou a moderní budovu, v racionalistickém 
architektonickém stylu, z betonu a zasklených panelů. Je na 
132.4 km před Santiagem, a je dokonale vybaven.

Municipio: Xunqueira de Ambía, municipal
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: Požádat o klíče v radnici nebo v knihovně.



35 Xunqueira de Ambia > Orense (21,5 km)  35

35

XUNQUEIRA DE AMBÍA > ORENSE (21,5 km) 

Jen 20 dlouhých kilometrů nás odděluje od dosažení velkého hlavního města této trasy, což je 
Orense, první skvělý cíl po Zamora nebo Puebla de Sanabria. 

Okolí je podobné předchozím etapám. Krásná krajina a velké množství malých měst, které nějak 
vytvářejí předsíň velké populace Orense, hlavního města Dolního Galicie. Trasa vede podél silnic 
a dálnic, s malými stoupáními a krátkými sestupy mezi mimosy, duby a kapradiny. Až dosáhneme 
Orense Industrial Estate, musíme se trpělivě vyzbrojit, protože vstup je dlouhý a opravdu nudný.

Dirección: Convento de San Francisco, Ourense
Disponibilidad: Todo el año, Otevírací doba: 12:30 – 22:00
Plazas: 40 plazas
Categoría: Municipal
Contacto: 988 23 89 48; 
Ve starém klášteře v San Franciscu, za katedrálou.



36 Ourense > Cea (21 / 22 km)  

35 – Ourense > Cea (21 / 22 km)

36

36

Tato fáze je poměrně krátká a je výhodná na obnovu sil. 

Jsou dvě alternativy: Projděte Caschasúas, Liñares a Mandrás, mezi ostatními městy a vesnicemi; 
Nebo jděte do Sartédigos, Bouzas a Viduedo. Obě se setkávají v Casasnovas, městě před Cea. 

Doporučujeme druhý, protože je nejklasičtější a nejvíce navštěvovaný, ale oba jsou atraktivní a 
zajímavé ze všech hledisek. 

Budeme procházet, bez vstupu, do malých měst, bez služeb. Cesta vede na mnoha úsecích silnic a 
asfaltových cest. Když jsme dorazili do Tamallancos, využili jsme příležitosti na zotavení a 
doplnění batohu. Pokud potřebujeme lékařskou službu, v tomto městě najdeme i primární péči. 
Dostali jsme se do San Cristova de Cea, ale už zdáli cítili vůni jejich slavného pekařského 
pečiva, který určitě přibalíme do batohu. Toto město má veškeré služby pro poutníka.

Albergue de La Xunta de Galicia
Municipio: San Cristovo de Cea
Disponibilidad: Todo el año
Contacto: En el Ayuntamiento.

Hospedería Monasterio de Oseira, Padres Cistercienses
Municipio: San Cristovo de Cea
Disponibilidad: Abierto todo el año; Plazas: 42 plazas
Precio: 5 euros, s možností strávit více než jednu noc.
Možno účastnit se liturgií a uctívání společenství.



37 – Cea > Castro Dozón (21 km)  

37 – Cea > A Laxe (33 / 21 + 18 {39} km)
37

37

SAN CRISTOVO DE CEA > CASTRO DOZÓN (21,4 km) 

V této fázi můžeme jít do kláštera Oseira do Castro Dozón, což doporučujeme a považujeme za 
užitečné, i když je to rodeo. A další možností je zastavit se pro Piñor. Obě trasy jsou značeny. 

Krátce po opuštění Cea jsme našli zajímavou vzpomínku na toto krásné město, které se skládá z 
památníku ženy, která si hnětou chleba ve své dřevěné troubě. 

Po procházce před vesnicí Pieles vstoupíme do Oseiry. Kromě toho, že jsme viděli klášter, 
můžeme využít příležitost k odpočinku a zásobě základních produktů. 

Odtud a až do Castro Dozón, jak je obvyklé v Galicii, cestu jde přes mnoho typických vesnic.

Hospedería del Monasterio de Oseira
Disponibilidad: Todo el año; Contacto: 988 28 20 04
Precio: Není uvedena žádná cena, ale logické je nechat dar.

Municipio: Castro - Dozón, Disponibilidad: todo el año, 11:00 – 22:00 horas.
Precio: 6 € por litera. Habitaciones dobles 10 € persona; Plazas: 50 plazas
Contacto: Ayuntamiento de la localidad: 687058612; albergue.dozon@gmail.com
Obecní ubytovna v bazénu. Možnost rezervace telefonicky 687058612.
• Wi-Fi zdarma v celém hostelu. • Sada na spodní prádlo a volné pouzdro na polštář.
• Možnost ručníků s cenou 2 € více. • Deky. • Městský bazén za 1 EUR

mailto:albergue.dozon@gmail.com
mailto:albergue.dozon@gmail.com


38 Castro Dozón > Silleda (27,4 km)  38

38

Tato cesta je dlouhá a únavná. Musíme využít toho, abychom odjeli z Castra Dozóna, protože v 
posledním stádiu pouti naše tělo obviňuje z velmi jasné formy únavou tolika dnů chodí. Všechna 
města, s nimiž se potkáváme, jsou velmi malá, a proto většina bez služeb. Tento nedostatek je 
kompenzován krásou míst a krajiny. 

Takže dokud se nedostaneme do Silledy, kromě těch, které jsme našli jako úsek, se na naší 
procházce stane řada vesnic: Santo Domingo, Puxallos, Gesta, Medela, Bajan, Fontevilla, 
Prado, Ponte, Taboada a Trasfontao. V poslední části dojdeme do tzv. "Tierra de Trasdeza", 
jejíž obecní kapitál je naším dalším cílem: Silleda.

Municipio: Botos, A Laxe
Disponibilidad: Todo el año; Categoría: De la Xunta; Contacto: Victoria: 659-03.80.42.
Po projití Botosem je další místo nazvané Donsión a pak Camino dorazí na státní silnici 525, a na druhé 
straně silnice je Laxe, zasazený mezi N-525 sám a dálnice AP-53. Je to malé místo s pouhými 20 domy.

Albergue municipal en el camping "Medelo"
Municipio: Silleda; Contacto: En el Ayuntamiento
Disponibilidad: Není to vždycky otevřené, takže je nejlepší se zeptat na radnici, než půjdeš.

Dirección: C/ Venezuela, 36540 Silleda
Disponibilidad: Disponibilidad 80%
Precio: 8 Euros; Plazas: 28; Categoría: Alberge de 2 estrellas
Contacto: 659919354 - Maria Elena; WWW.ALBERGUETURISTICOSILLEDA.ES; RESERVAS@ALBERGUETURISTICOSILLEDA.ES

Pokoje s 1, 2 a 3 lůžky. Lůžka s prostěradly, přikrývkami a ručníky.
– W I F I zdarma – TV a topení – Krytý obývací pokoj s panoramatickým výhledem na město – 2 plynové sporáky 
vybavené kuchyňským nádobím a mikrovlnnou troubou – Snídaně a domácí jídla (v restauraci od 7:00 ráno) – Stožár 
na prádlo a šňůru na prádlo. Pračka a sušička. – Přeprava batohů a jízdních kol (Ourense - Santiago) – Ubytování pro 
koně a volný bazén (ve venkovském domě) – Vysoce kvalitní křeslo pro masáže.
- Okolní turistické trasy, Vodopády Rio Toxa, Monasteio de Carboeiro-Pazo de Oca nebo CANYONS OF THE SIL.
Méně než 300 m  od silnice do Santiaga a v centru Silleda, s bary, restauracemi a 3 supermarkety méně než 100 m.

http://www.albergueturisticosilleda.es/
mailto:RESERVAS@ALBERGUETURISTICOSILLEDA.ES
http://www.albergueturisticosilleda.es/
mailto:RESERVAS@ALBERGUETURISTICOSILLEDA.ES


39 Silleda > Ponte Ulla (21,6 km)  

39 – A Laxe > Outeiro (34 km)

39

39

SILLEDA > PONTE ULLA (21,6 km) 

Silleda, městský centrum země Trasdeza a A Bandeira, která je dalším nejdůležitějším městem v 
tomto regionu, nás vítá s otevřenou náručí a všemi druhy služeb. Trasa mezi těmito městy je velmi 
příjemná. Dokud se nedostanete k Ponte Ulla. Zanecháme za sebou malé městečka, jako jsou 
Piñeiro, Vilariño, San Martín de Dornelas (kde nesmíme minout jeho nádherný románský 
kostel) a místo Noveleda. Strmý svah nás přivádí blíž k řece Ulla. Jsme již velmi blízko  
k městu, které nese její jméno: Ponte Ulla, známý pod přezdívkou "Jardín de Compostela".

Refugio para peregrinos A Bandeira
Městská rada umístí městské sportovní centrum k dispozici poutníkům.

Albergue de peregrinos de Outeiro y Santiaguiño, Ponte Ulla
Dirección: cca 3 kilometry po projití Ponte Ulla se v obci Outeiro, která patří do farnosti San 
Pedro de Vilanova.
Disponibilidad: Todo el año;  Categoría: Pertenecienes a La Xunta
Contacto: Pili Suarez 630 94 12 88, 981 81 46 12
Velmi blízko k Ponte Ulla, směrem k Santiagu, je vesnice Outerio, kde se od roku 2006 nabízí 
skvělá ubytovna, která je součástí budovy Xunta. Mají krásnou zahradu. Zdůrazňuje kvalitu 
obývacích pokojů a ložnic a jejich šířku, která dávají výraznou poznámku. V hostelu jsou 
sendviče, salát, nápoje a pračka.



40 Ponte Ulla > Santiago de Compostela (22,2 km)

40 – Outeiro > Santiago de Compostela (16 km)
40

40

PONTE ULLA > SANTIAGO DE COMPOSTELA (22,2 km) 

Necháte Puente Ulla vedle silnice. Tento poslední úsek silnice dostane krásný název „Vereda del 
Ulla“ .Jeden důležitý milník v tomto úseku, je slavný Pico Sacro, jedna z posvátných hor v Haliči, 
z jehož místě jsou vidět věžemi z katedrály Compostela. 

V posledních kilometrech, až dorazíme do Santiaga de Compostela, budeme střídat silnice 
lemované eukalyptem, duby a borovicemi s úseky dobrých silnic. Najdete si cestu s fontánou, 
kaplí a hostelem Santiaguiño. 

Populace, které najdeme až do Susany, nemají služby. Proto bychom měli využít náš pobyt v 
tomto městě k fyzickému i psychologickému odpočinku. Jen bychom mít na paměti, že při téměř 
dotýkaly náš cíl, a to nejen obviňují únavu těla, ale největší problém je psychická únava, úzkost, 
generování touhu dostat se na konec. 

Odvaha, poutník a Compostela!

Albergue Seminario Menor en Santiago de Compostela
Dirección: Av.Quiroga Palacios 2A - 15703 Santiago de Compostela
Disponibilidad: Del 1 de Abril al 1 de Noviembre (Otevřeno od 13:30 do 00:00 hod)
Precio: 10 € / 12 € dle sezóny; Plazas: 177 camas individuales
Individuální pokladna pro každé lůžko během pobytu (bez dnů maximálně). Rezervace je povolena.
Contacto: +34 881 031 768; www.albergueseminariomenor.com; 
info@albergueseminariomenor.com; Hostel se nachází 10 minut od katedrály.

http://www.mundicamino.com/los-caminos/38/camino-de-la-plata/ 

http://www.mundicamino.com/los-caminos/44/camino-sanabres/

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

